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محضر جلسة رقم (34) المستمرة الثالثاء (12/1/2021) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثالثة

الفصـل التشریعي األول

محضر جلسة رقم (34) المستمرة الثالثاء (12/1/2021) م
ً .ابتدأت الجلسة الساعة: (3:53) عصرا

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

.السیدات والسادة النواب نستأنف جلستنا لمناقشة قانون الموازنة

-:النائب خلف عبد الصمد خلف علي الكرطاني –

عند مراجعة بنود مسودة مشروع قانون الموازنة االتحادیة لعام 2021 أتضح لنا أن ھنالك إجحافاً وظلماً كبیراً للبصرة في عدد من فقرات مسودة
ً .الموازنة، ولذلك یستلزم أنصاف البصرة من خالل مراجعة المواد التي أھملت حق البصرة خصوصاً والعراقیین عموما

نصت المادة (2) أوالً في الفقرة خامساً التي تحدد نسبة (5%) من ایرادات النفط المنتج ومثلھا من النفط الخام والمكرر، ومثلھا من ایرادات -1
الغاز، وھذا مخالف للمادة (44) أوالً الفقرة (8) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008، وعلیھ نطالب بتضمین كافة مستحقات محافظة

.البصرة من البترودوالر والمنافذ الحدودیة التي بذمة الحكومة، والتي ھي أكثر من (24) تریلیون دینار عراقي ضمن قانون الموازنة لعام 2021

المادة (11) ثانیاً (أ) من مسودة الموازنة للعام 2021 نصت على تسلیم اقلیم كوردستان (250) ألف برمیل نفط لشركة سومو الوطنیة دون -2
.االشارة الى االنتاج الفعلي، وھذا غیر منصف، فإما أن یتم تسلیم كافة النفط من قبل االقلیم أو یتم شمول البصرة بنفس اآللیة المتبعة مع االقلیم

نطالب بتطبیق المادة (110) أوالً من الدستور العراقي التي أُھملت فقراتھا ضمن مسودة قانون الموازنة والتي نصت على، تختص السلطات -3
االتحادیة باالختصاصات الحصریة اآلتیة (رسم السیاسة الخارجیة والتمثیل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاھدات واالتفاقیات الدولیة وسیاسات

.(االقتراض والتوقیع علیھا، الى آخره

المادة (2) ثانیاً (2 ب) مشاریع وزارة االعمار واالسكان من مسودة قانون الموازنة، نطالب بإدراج اكمال مجمعات الشھداء الخالدون (2)، -4
.والخالدون (3)، ضمن الموازنة كونھا من المشاریع المتلكئة

المادة (2) ثانیاً، (2ب،2ر) مشروع انشاء مستشفیات (100) سریر بكلفة (100) ملیون دوالر، نطالب بإدراج اكمال مستشفى السیاب التركي -5
.ومستشفى الجھاز الھضمي والكبد ضمن المشاریع المتلكئة، للعلم أن نسبة انجازھا فاقت الـ (94%) وھو من المشاریع االتحادیة

.نطالب بعدم تنفیذ فقرات تخفیض رواتب ومخصصات الموظفین -6

نطالب بإدراج حقوق المفصولین السیاسیین الذین لم یشملھم اعمام وزارة المالیة المرقم (15549 في1/9/2020) ضمن الموازنة االتحادیة للعام -7
2021.

نطالب بتعیین معتصمي البصرة من المھندسین والعلومیین ومعتصمي مستودع الفاو النفطي وذلك بتخصیص درجات وظیفیة لھم ضمن درجات -8
.الحذف واالستحداث لألعوام السابقة
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مجموع القروض المذكورة في موازنة 2021 بلغت (10) ملیار دوالر و(733) ملیون و(730) الف دوالر، لم یخصص منھا لمحافظة البصرة -9
سوى (35) ملیون، أي بنسبة (0,3%) أي أقل من (1%)، نطالب باحتساب نسبة مشاریع البصرة من مجموع القروض وفق النسبة السكانیة التي

.تجاوزت الـ (10%) من سكان العراق

-:النائبة االء تحسین حبیب الطالباني –

.أتكلم بثالثة نقاط حول قانون الموازنة

النقطة األولى: تتعلق بمجمل ھذه الموازنة أو فلسفة ھذه الموازنة، أنا أرى أن نركز على أیجاد حلول جذریة لملفات كثیرة التي ھي العوامل األبرز
الستمرار االستنزاف الموجود في االقتصاد الوطني، فرصة أن موضوع المنافذ الحدودیة والكمارك یكون لھا حلول جذري وأیضاً مزاد العملة،

مزدوجي الرواتب، والفضائیین، فرصة أنھ نؤكد في ھذه الموازنة على موضوع الفضائیین، شرعنا في مجلس النواب العراقي قانون استرداد األموال
العراقیة، یعني أتمنى أن یكون ھنالك شيء ملزم في قانون الموازنة، ماذا فعلت الحكومة في ھذا المجال من استرداد األموال، ألن ھذا جزء وباب
مھم لزیادة الموازنة وخاصة موازنة ھذا العام، النفقات كثیرة والعجز كبیر مقارنةً بالواردات، أتكلم عن إحصائیات إقلیم كوردستان، سیادة الرئیس

بیان وزارة التخطیط، وھي الوزارة االتحادیة الرسمیة تقول أنھ حصة االقلیم (13,93%) ھذه الوزارة االتحادیة یجب أن نعتمد علیھا، بینما الموجود
في الموازنة (12,67%) یعني أرغب أن أسال؟ أعتمدتم أو اعتمدت الحكومة على أي معیار؟ اذا لدیك وزارة تخطیط اتحادیة بینت أنھ حصة االقلیم

.ھي (13,93%)، أتمنى جواب من اللجنة المالیة الحقاً عن أي معیار اعتمدوا في تحدید حصة اقلیم كوردستان؟ وبیان التخطیط واضح

آخر نقطة أتحدث عن تخصیصات محافظة كركوك، نعم كركوك ال یطبق علیھا قانون 2008 الخاص بمجالس المحافظات، ولكن ھذا ال یعني
حرمان ھذه المحافظة من التخصیصات الموجودة لبقیة المحافظات، البلدیات یعني أبسط مثال، یعني تخصیصات التنظیف للبلدیات والمحافظة یشكون

كثیراً من موضوع رفع االنقاض والنفایات، لماذا؟ ألنھ المحافظة الوحیدة التي ال تستطیع أن تستخدم وارداتھا المحلیة وكل تخصیصاتھا تأتي من
الوزارات حصراً، ومن وزارة البلدیات حصراً، وھذه السنة والسنة الماضیة وزارة البلدیات حرمت مدینة كركوك وخفضت تخصیصاتھا بنسبة

تتجاوز الـ (70 الى 75%) فأتمنى حل لمشكلة كركوك، عندما نقول تخصیصات نقول كل المحافظات، ال تستثنى كركوك من ھذه التخصیصات
.التي تتعلق باالمور الیومیة والبلدیات

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

.في ضوء طلب اللجنة المالیة كل المالحظات المكتوبة ممكن تضمن مكتوبة ممكن أن یعطیھا، والتي غیر موجودة یسجلونھا

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

سیدي الرئیس مالحظاتي حول الموازنة تتعلق بالمادة (20) الفقرة رابعاً المتعلقة باالستقطاعات، مبالغ المتعاقدین أو رواتب المتعاقدین ھي أمانة
تسجل كحق مكتسب في صندوق التقاعد، وبالتالي ھذا طبعاً یخص المدنیین والعسكریین، وبالتالي ھذا الحق المكتسب ال یجوز استقطاعھ، وأیضاً ھذا
األمر وھذه المادة مخالفة للمادة (28) الفقرة ثانیاً من الدستور، أي أن قانون الموازن ھو قانون سنوي مؤقت، فال یمكن أجراء تعدیالت على رواتب

.المتقاعدین وأي رواتب أخرى وتجاوز القوانین األصلیة التي تستند علیھا صرف ھذه الرواتب باالعتماد على قانون الموازنة

المادة (29) والمادة (30) من الدستور تنص على تھیئة الحیاة الحرة الكریمة للمواطن، یعني أنا ال أعرف كیف أھیئ الحیاة الحرة الكریمة للمواطن،
ویتم استقطاع رواتب المتقاعدین، ویتم استقطاع ضریبي، ورفع سعر الدوالر، وإنزال الرواتب، وبالتالي نحن نضرب ثالث ضربات للمواطن

العراقي، ضربة بارتفاع سعر الصرف، ضربة باالستقطاعات الضریبیة، ضربة بتنزیل الرواتب، لذلك أجد بأن ھذه جمیعھا مخالفة للقانون، وجمیعھا
مخالفة للدستور عبر المادة (28) الفقرة ثانیاً من الدستور، المادة (28) من الموازنة، یخول المحافظ والوزیر فرض ضریبة على الخدمات، یدفع
ثمنھا المواطن، أنت من ھنا تضربھ ثالثة ضربات، ومن ھنا ترید أن تجعلھ یدفع ضریبة خدمات، یعني ھذه الموازنة بنیت على ضرب المواطن

فقط، یعني والمواطن الفقیر الذي ذكرتھ المادة (28) فقرة ثانیاً من الدستور، أعطاه صالحیة سیدي الرئیس للوزراء ببیع أصول الدولة العراقیة وھذا
ألول مرة نشاھد موازنة ونشاھد دولة تبیع أصولھا، یعني أنت الیوم بدل أن تستثمر األراضي الزراعیة، بدل أن تستثمر أصولك، أنت الیوم تبیع ھذه
األصول، وكأنما الدولة تعمل على المضي باتجاھین، أتجاه ریعي أوالً، واالتجاه الثاني ھو أتجاه بیع أصول الدولة العراقیة، الموازنة سیدي الرئیس

من البدایة الى النھایة تقرأ قروض، وھذه القروض حددت بأسم شركات محددة، وجنابك أكدت من خالل تقریر لجنة (62)، وذكرنا في قانون العجز
المالي الذي أقره مجلس النواب بأن ال یجوز ذكر شركات (أسماء شركات) في الموازنة، الموازنة تحدد حسابات ولیست أسماء شركات، یعني نحن
أغلب الموازنة نشاھدھا، شركة ھندیة، شركة سویدیة، أي جي، شركة سیمنس، ألستو، یعني ال تجوز ھذه الوضعیة وكأنما أنت الیوم تمنع المنافسة

الشریفة ما بین الشركات حتى تستطیع على األقل تكون العملیة شفافة وتوفر أموال للدولة العراقیة، في كل دول العالم عندما ترفع سعر الدوالر
وفرض ضریبة، یعني أنا ذكرتھا قبل قلیل أنھ قمت بإلحاق الضرر بالمواطن العراقي، فیجب أن تكون استراتیجیة لحمایة المواطن، نحن الدولة وإن

كان حالیاً نحن لدینا، بنك مركزي، وزارة مالیة، ودولة، الدولة یجب أن تسبق البنك المركزي وتسبق وزارة المالیة في وضع استراتیجیة لحمایة
المواطن، یعني نحن كیف حالیاً المواطن سواًء كان موظف، سواء كان مواطن عادي، نحن نضربھ بثالث قرارات اجرائیة ونفقده حق الدفاع عن

.وضعھ المعیشي وعن حیاتھ الحرة الكریمة

نطلب اضافة نص مادة العجز سیدي الرئیس، نطلب اضافة نص مادة قانون العجز الذي تم التصویت علیھ في مجلس النواب فیما یتعلق بالعالقة ما
بین االقلیم وما بین المركز، على أن تكون تسلیم كامل المنتج، یعني الیوم نحن عندما نذكر (250)، (250) من أین ھو النفط مبیوع؟ یعني الـ

(250) من نفط كركوك، یعني على قول المثل، عذراً من ھذه الكلمة (من طاء …. أطعمھ) وأنتم تكملون، یعني من غیر الممكن نحن أن نعطي
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شرعیة لنفط كركوك ھو أن یكون جزء من اتفاق، سیدي الرئیس (15) دوالر التي تساوي (22) ألف دینار ذكرت في الموازنة ھي حصة المواطن
من البطاقة التموینیة، بینما نحن اآلن ندفع دیون لتكالیف استخراجیة تزید على أضعاف ما خصص للبطاقة التموینیة، حالیاً نعم متوجھة الدولة الى

.تحدید شرائح البطاقة التموینیة، ولكن أنت تعمل على تبذیر أموال من ھنا وھنالك مقابل قوت المواطن العراقي

فقرة أخیرة سیدي الرئیس، طبعاً في الموازنة تبذیر وانفاق غیر طبیعي، وفي نفس الوقت یضرب المواطن، اعطیك نموذج من التبذیر الموجود،
مستلزمات خدمیة، ماذا تعني مستلزمات خدمیة مذكورة في الموازنة؟ (2) تریلیون و(881)، مستلزمات سلعیة ما ھذه؟ ألیس من األفضل أن

یفھموننا ما ھذه المستلزمات السلعیة؟ اللجنة المالیة كیف قبلت على ھذه المواد؟ ما ھي رؤیتھا على ھذه المواد؟ التي فیھا انفاق، صیانة الموجودات،
ماذا تعني صیانة الموجودات؟ البرامج الخاصة، مجموع ھذه (21) تریلیون و113 في األلف، یعني موازنة دولة فقط ھذه الفقرة موازنة دولة، فھذه

بدل أن نلقیھا في ھكذا اتجاھات، المفترض الیوم نحن ھذه الموازنة اصالحیة تقشفیة، فأین اجراءات الحكومة في االصالح والتقشف؟

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

الذي ذكرتھ السیدة النائبة عالیة، دكتور أحمد، موضوع القروض بأسم الشركات، فقط ممكن ترد على ھذا الموضوع، یعني ورد في الموازنة توجد
قروض باسم الشركات ولیس قروض كحسابات رقمیة في الموازنة، أو لمشاریع محددة، مشروع ماء، مشروع مجاري، مشروع كذا، لدیك أجابة أو

.تتركھا الى أن تحصل علیھا

-:النائب أحمد سلیمان الصفار –

.سیدي الرئیس یعني القروض الموجودة أخذوھا من عدة جھات، مؤسسات دولیة، مصارف

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

.ال، ھي تقول توجد قروض الى شركات، عیدیھا لھ

-:النائب أحمد سلیمان الصفار –

.ست عالیة ھذه مستمرة، ھي مستمرة، نحن نفس رأیك لكن ھذه القروض

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

تقولون مشروع فالني، ھي الشركة في ماذا تعمل، في ال شيء، ألیست تعمل في مشروع، یعني للشركة، لماذا تسمیھ للشركة وتعطیھ؟ نعم ھي ھذه
.المالحظة، أرجو اللجنة المالیة أن تشاھدوا ھذه المالحظة

-:النائب أحمد سلیمان الصفار –

.الست عالیة لو تالحظین في التقریر الخاص بنا، في التقریر التابع لنا توجد مستجدات یعني اضافات نحن كذلك

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

.نعم أتمنى أن تأخذوا بنظر االعتبار ھذا الموضوع، أما باسم الوزارة أو باسم المحافظة، أو باسم المشروع ال بأس مستشفى أو كذا

-:النائب دیار طیب محمد عبدهللا برواري –

ھي مجموعة مالحظات لكن أنا سوف أختار منھا أثنین، واحدة متعلقة بموضوع النازحین والمخیمات، االخوان في مجلس النواب حتى یكون لدیھم
علم واللجنة المالیة، محافظة دھوك ال زال فیھا أكثر من (400) ألف، بین نازح، وبین مھجر، وبین الجئ، الموجودین في (21) مخیم، یعني من
السنة الماضیة عملیة محاولة االستیطان أو أعادة اسكانھم في مناطقھم، الحقیقة لم تكن ناجحة، والى حد اآلن وال مخیم تم غلقھ، وھذه طبعاً تكلف

المحافظة نفسھا الكثیر المصاریف، یعني أذكر على سبیل المثال، المصاریف المتعلقة بتجھیز الطاقة الكھربائیة وادامتھا، ایجار االراضي الموجودة
علیھا المخیمات، مصاریف تجھیز المیاه، توفیر الخدمات الصحیة والنفسیة بكل أنواعھا، توفیر الخدمات البلدیة وازالت النفایات ومعالجتھا، طبعاً ھذه

تكلف الكثیر من األموال، یعني نتمنى كمقترح للجنة ان تكون ھنالك مبالغ مخصصة للمخیمات، ویكون ھنالك غرفة عملیات ألدامتھا، ولعالج ھذه
.المشاكل، وتكون برئاسة ممثل عن وزارة المالیة، ووزارة الھجرة والمھجرین، وأیضاً المحافظة المعنیة

النقطة الثانیة الحقیقة متعلقة بالمادة أوالً الفقرة (5)، التي ھي تتعلق بأنھ نسبة (5%) من ایرادات النفط الخام أو الغاز أو الخ، على أن یخیر االقلیم أو
المحافظات المنتجة بواحدة من ھذه، وھذا مخالف للمادة (44) من الفقرة (8) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم (21) لسنة 2008

.والتي نصت على اعتماد كافة االیرادات أعاله دون اختیار أحدھما كما تضمنت الفقرة، ومجموعة فقرات أخرى سوف أقدمھا الى اللجنة

-:النائب غایب فیصل عنید حامي العمیري –
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ھنالك الكثیر من المالحظات على الموازنة العامة االتحادیة لسنة 2021، اھم ھذه المالحظات ھي ھنالك خروقات دستوریة وقانونیة، وعلى مجلس
النواب أن ال تمر ھذه الخروقات الدستوریة والقانونیة مرور الكرام، الكل یعلم بأن ھنالك خرق دستوري بأن الموازنة قد أرسلت دون حسابات ختامیة
للموازنة السابقة، وكذلك خروقات قانونیة فیما یخص قانون االدارة المالیة، ھنالك تأخیر في ارسال الموازنة، كذلك ھنالك زیادة في نسبة العجز، ھذا

فیما یخص الموازنة بصورة عامة، أتكلم بجزئیة كوني عضو لجنة الصحة والبیئة، ھنالك كورونا فایروس تضرب العالم أجمع، لكن لألسف نفس
التخصیصات المالیة، وممكن أقل لوزارة الصحة داخل الموازنة، یجب أن تكون ھنالك موازنة أكثر لوزارة الصحة، العالم أجمع یجمع قواه من أجل

دعم وزارة الصحة في كل دولة، لكن لألسف في العراق ینظر الى وزارة الصحة نظرة ثانویة، فأرى یجب أن یكون ھنالك دعم لوزارة الصحة،
وھذا الدعم یأتي بأموال وكوادر، قد عانت الكوادر الطبیة كثیراً، ھنالك قانون یسمى قانون التدرج الطبي والصحي قانون رقم (6) لسنة 2000 ھذا

القانون مشرع من قبل ممثلي الشارع، ممثلي الشعب، لكن لألسف لم یتم تطبیقھ من قبل الحكومة العراقیة الى حد ھذه اللحظة، ھنالك كوادر طبیة
وتمریضیة وكذلك علومیین، ھذا القانون ملزم التطبیق، لذلك حینما راجعت جدول الخاص بالقوى العاملة للوزارات والدوائر، وجدت أن ھنالك

ضبابیة في القوى العاملة في الوزارات، ھنالك أرقام ال نعلم ما ھي ھذه األرقام؟ وما ھي ھذه الزیادات؟ سواًء كانت في وزارة الداخلیة أو وزارة
الدفاع، وال نعلم ھذه المخرجات، لذلك نطالب من االخوة المختصین في اللجنة المالیة أن یوضحوا الى أعضاء مجلس النواب ھذه القوى العاملة، أنا

قد سألت رئیس اللجنة المالیة، وقد وضح أن ھنالك كتاب سوف یرسل من اللجنة المالیة الى وزارة المالیة من أجل توضیح ھذه االرقام، أرى أن ھذه
االرقام غیر واقعیة، وغیر منطقیة، وھنالك تالعب كبیر في ھذه االرقام، كذلك فیما یخص درجات االستحداث، یجب أن یكون ھنالك استحداث

لوزارة الصحة فیما یقارب (75) ألف درجة لخریجي عام 2019 و خریجي عام 2020، وكذلك یجب ان یكون ھنالك فقرة واضحة جداً غیر قابلة
.للتأویل او التفسیر بمعاني أخرى فیما یخص الوقود وكذلك المحاضرین

-:النائب عبد االلھ علي محمد طاھر النائلي –

سیادة الرئیس فیما یتعلق بالموازنة، بصراحة بما یتعلق في قضیة الشھداء والسجناء السیاسیین وضحایا االرھاب، الموازنة لم تضمن أموال كافیة
لتعویض ھذه الشرائح، ھذه الشرائح شھداء وسجناء وضحایا ارھاب، القوانین سمحت لھم بأن یعوضوا، الیوم یوجد حدیث مع األسف في الشارع

وحتى وصل الى مجلس النواب بأنھ یوجد مزدوجي الرواتب، وكأنھ ھؤالء جاؤوا من الفضاء واستلموا رواتب، القوانین سمحت القوانین التي شرعھا
مجلس النواب سمحت لذوي الشھداء استالم رواتب، سمحت لضحایا االرھاب استالم رواتب، سمحت لذوي السجناء السیاسیین، من العیب على أي

مسؤول بالدولة العراقیة یأتي ینتقد یقول ھؤالء یستلمون رواتب مزدوجة، ھذا الشيء غیر صحیح، الیوم ھؤالء القوانین سمحت لھم باستالم الراتب،
.یعني الموظف أبن شھید ھو موظف

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

ھو لیس راتب أستاذ عبد االلھ للتصحیح، ھو موظف یستلم راتب من الدولة ولكن تعویض عن الضرر الذي حصل طیلة أیام السجن أو االعتقال
والضرر المادي الذي حصل علیھ والمعنوي، یتعوض لكن بشكل شھري، ھذا التعویض، فرق بین التعویض القانوني وبین الراتب الوظیفي، الن

.القانون ال یسمح بازدواج الراتبین

-:النائب عبد االلھ علي محمد طاھر النائلي –

المادة (21) من الموازنة جاءت مخالفة لھذه القوانین، یعني سطر واحد في الموازنة المادة (21) ینسف أربعة قوانین شرعھا مجلس النواب، ھذا
غیر صحیح، یعني ینسف أربعة قوانین، قانون مؤسسة الشھداء، قانون السجناء السیاسیین، قانون ضحایا االرھاب، قانون التقاعد، سطر واحد ینسف

.أربعة قوانین، ھذه القضیة االولى

القضیة الثانیة الزام وزارة المالیة بتخصیص الدرجات الوظیفیة للمفصولین السیاسیین، في كل موازنة تأتي ھذه الفقرة، في كل موازنة من السنوات
السابقة، أصبح لي (10) سنوات أنا كل موازنة تأتي من الحكومة أو یضیفھا مجلس النواب، اآلن ُحِذفَت ھذه الفقرة وكأنھ ال توجد أي تخصیصات

.للمفصولین السیاسیین، وھذا خلل یخالف القوانین النافذة، یخالف قانون المفصولین السیاسیین

األمر الثاني أیقاف النقل، نقل ذوي الشھداء والسجناء السیاسیین أیضاً وضحایا االرھاب ھذا موجود في القوانین النافذة، وأیضاً في الموازنات السابقة
كانت فقرة تعضد القوانین، ینقلون ذوي الشھداء مع وجود الروتین في الوزارات، لكن ینقلون بشكل أیضاً غیر موجودة في الموازنة، نرجو من اللجنة

.المالیة بانھ أیضاً تضیفھا

صرف مكافأة نھایة الخدمة للشھداء والمصابین، ھذا موجود في قانون التقاعد الذي شرعھ مجلس النواب في نھایة السنة السابقة، غیر موجود في،
یعني صرف مكافأة نھایة الخدمة لمنتسبي الجیش السابق بمبلغ ال یقل عن (10) ملیون، وذوي الشھداء، والمصابین، وضحایا االرھاب ال یتعوضون،
ھذه مفارقة بصراحة غریبة عجیبة، فنرجو من اللجنة المالیة أنھ تلتفت الى ھذا الموضوع. صرف الرواتب المتراكمة أیضاً للموظفین غیر موجود أي

تخصیص لھم، وھؤالء أیضاً لھم قانون، صرفت الرواتب المتراكمة للشھداء على أساس ھذا الموضوع أیضاً غیر موجود، تأمین مبالغ أیضاً في
ً الموازنات السابقة كانت مبالغ جیدة، تصرف لقانون رقم (16) تعویض الممتلكات، وقانون رقم (5) الذین قطعت جزء من أجسادھم، وقانون أیضا
ضحایا االرھاب، وقانون المقابر الجماعیة، ال یوجد أي تخصیصات لھذه القوانین، الذي نرجوه من اللجنة المالیة وجھنا كتاب لھم رسمي من لجنة

.الشھداء بأنھ تراعى ھذه األمور وال تُھَمل رجاًء

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

ً
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اذا تسمح لي سیادة النائب موضوع العدالة االنتقالیة ومؤسساتھا موضوع مھم وخصوصاً في العراق الدیمقراطي الجدید، الدستور العراقي والقوانین
العراقیة بعد التحول من النظام الشمولي الدكتاتوري المجرم الى النظام الدیمقراطي الحدیث الذي یؤمن بإحقاق الحقوق والمساواة بین المواطنین

والعدالة فیما بینھم، تحتم علینا نراعي مؤسسات العدالة االنتقالیة، أنا أقدم الشكر واالمتنان باسم ھیأة الرئاسة لجنابكم، ورئاستك ھذه اللجنة التي ھي
محط فخر واعتزاز لنا كلنا كعراقیین، أتمنى أن تستضیفوا ھذا االسبوع أو االسبوع المقبل رئیس مؤسسة الشھداء، ورئیس مؤسسة السجناء

.السیاسیین، وبحضوري أتشرف أن أكون معكم في اللجنة لغرض وضع تخصیصاتھم المكفلة والمشرعة وفق القانون

-:النائب عبد االلھ علي محمد طاھر النائلي –

.شكراً سیادة الرئیس وأنت نعم الناصر والمعین، واالخوة أعضاء مجلس النواب أیضاً لم یقصروا أن شاء هللا تعالى

-:النائب عدنان ھادي منور االسدي –

ھذا موقفك من ذوي الشھداء والسجناء والمشمولین بقوانین العدالة االنتقالیة، هللا یبارك فیك، االخوة في اللجنة المالیة، الموازنة توجد مبادئ عامة
واضحة، المبادئ العامة أوالً قضیة المبلغ المرتفع للموازنة والذي فاق الموازنات االنفجاریة عندما كان النفط (100) دوالر و (120) دوالر،

وأیضاً الموازنات السابقة كلھا، یعني أعلى موازنة لدینا في عام 2012 كانت (100) ملیار دوالر، اآلن الموازنة (113) ملیار دوالر، وھذا یتنافى
.مع ما وضعتھ الحكومة من خطط أو الورقة البیضاء من أجل تقلیص النفقات وعدم االتجاه الى القروض، ھذه النقطة االولى

النقطة الثانیة قضیة القروض ترھن البلد الى البنك الدولي والى البنوك الدولیة والعالمیة، وبالتالي تقلل من قیمة الدینار أكثر و أكثر، المفروض بأن
نتجھ للقروض في الحاالت الضروریة جداً، ھنالك مشاریع منتجة، ھنالك مشاریع خدمیة ضروریة، نتجھ للقروض، أما أن نذھب الى القروض من

أجل مشاریع غیر منتجة وال خدمیة، توجد موجودة في الموازنة مشاریع غیر منتجة و غیر خدمیة، بل قروض مخصصة الى أمور عائمة، یجب أن
نخفض من قیمة القروض لكي ال نثقل كاھل المواطن أو أیضاً كاھل البلد. قضیة االستقطاعات یعني اآلن الحمد � النفط بحالة الصعود لسعره، نفط

البصرة من النفط الخفیف جداً والذي أیضاً سعره عالي، وفي الموازنة (42) اآلن تقریباً بالـ (50) أو (56)، نعم (57)، فال داعي لالستقطاعات
التي وضعتھا الحكومة من رواتب الموظفین ومخصصات الموظفین، ناھیك عن ذوي الشھداء والسجناء والمشمولین بقوانین العدالة االنتقالیة الذین

.بُخست حقوقھم في ھذه الفترة

قضیة التساوي بین المحافظات، یعني محافظة البصرة أو العمارة والموصل والسماوة والناصریة تنتج النفط، نحن لسنا ضد الشعب الكوردي أطالقاً،
الكورد أخواننا وجزء من ھذا الوطن، ولكن التساوي بین الكورد والعرب، والسنة والشیعة، والتركمان واالیزیدین، بین المحافظات بأجمعھا ھذا

ضروري جداً في الموازنة وفي التعامل، محافظة تنتج ملیون ونصف برمیل، وتسلم ما لدیھا كلھ الى الدولة، وبالتالي تُبخس حقھا في الموازنة، ال
بترودوالر، وال یعطونھا أیضاً حقھا في الموازنة، ومحافظات ال تسلم المنتج كلھ، وواردات النفط الى الدولة، ھذا غیر صحیح، یعني محافظة تسلم

كل المنتج لدیھا، ومحافظات تعطي فقط (250)، غیر كركوك، لذلك اعتراضنا على ھذه الفقرة أن یجب أن یسلم االقلیم كامل النفط الى الحكومة
االتحادیة، وبالتالي الحكومة االتحادیة نحن ملزمین بأن نسلم لإلقلیم ما یحتاجھ من نفقات ومن رواتب وفق الموازنة التي یحتاجھا كما تحتاجھا

.البصرة

قضیة المحرومیة، الموازنة أخواني والدستور ینص على أن الموازنة تكون نسب سكانیة ونسبة المحرومیة، نسبة المحرومیة أن نرتفع بالمحافظات
الفقیرة أن تكون بمستوى المحافظات االخرى الجیدة، اآلن في ھذه الموازنة فقط والموازنات السابقة فقط على نسبة السكان، محافظة المثنى أعلى

نسبة الفقر فیھا (52%)، رئیس الوزراء نفسھ وبعض الوزراء یقولون وهللا نستحي من بعض المشاھد التي موجودة في الرمیثة وفي السماوة، واذا
نأتي للموازنة واضعین لھم (50) ملیار دینار الى تنمیة االقالیم، أین الموازنة الخاصة بالنھوض في المحافظة؟ أین حساب نسبة الفقر؟ أین

المحرومیة؟ لذلك بصراحة قضیة المحرومیة ضروریة جداً، لدینا الدیوانیة، محافظة القادسیة نسبة الفقر فیھا، محافظة المثنى لدینا نسبة الفقر فیھا
عالیة، لدینا بابل نسبة الفقر فیھا عالیة، فلذلك الناصریة المنتجة للنفط اآلن فیھا نسبة الفقر عالیة، فلذلك یجب أن تكون ھذه الموازنة موازنة منصفة

ألبناء الشعب العراقي وللمحافظات، توجد لدینا أیضاً اخواني فقرة لما ألغینا مجالس المحافظات، وألغینا مجالس البلدیات ومجالس النواحي، فیھا
ھؤالء موظفین كانوا، ال عادوا لوظائفھم ویستلمون رواتب، وال حصلوا على تقاعد، ھذه نقطة مھمة لدینا شریحة كبیرة من موظف المجالس البلدیة

والمجالس المحلیة باقین عائم، یعني تصوروا واحد منا من مجلس النواب أو موظف أو مسؤول أو رئیس وزراء أو وزیر، یخرجونھ ویلقونھ الى
الشارع، ال یعطونھ راتب، وال یعطونھ مخصصات، من أین یعیش؟ یستجدي من الشارع، یطلب المساعدة، نحن مسؤولین عنھ أخوان، نحن مسؤولین

.عن أبناء وطننا التي ألغینا فیھا مجالس المحافظات، لذلك ندائي لكم أن تنصفوا ھذه الشریحة ألنھا شریحة بقیت من دون أي راتب

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

بدایةً أوجھ شكري وتقدیري للجھود الجدیة المھنیة المبذولة من قِبل زمالئي وزمیالتي في اللجنة المالیة على إحضار ھذا التقریر المھني، أوزع
:مالحظاتي إلى جزئین

الجزء األول، عبارة عن مالحظات عامة على عموم مشروع قانون الموازنة، أما الجزء الثاني من مالحظاتي تكون خاصة  بحصة اإلقلیم، ورواتب
.موظفو اإلقلیم

.المالحظات العامة

أ ُ ً ً ً أ
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أوالً: العجز الموجود في الموازنة نسبة كبیرة جداً مقارنةً في الموازنات السابقة، حیُث وصَل إلى أكثر من (35%) في حین وفق المعاییر الدولیة
لإلقتصاد فإَن أي موازنة في أي دولة وصلت نسبة العجز فیھا أكثر من (35%) فھذا إعالن لإلنھیار اإلقتصادي إلى ھذِه الدولة، وھذا شيٌء خطیر

وحاوَل ھذا المشروع معالجة العجز بصورة غیر صحیحة أیضاً وھَو اإلعتماد على القرض واستخدام القرض في مجاالت غیر منتجة، الموازنة
التشغیلیة في مشروع الموازنة أكثر بكثیر من اإلستثماریة وھذا یدُل على قلة تقدیم الخدمات التي البلد في أمس الحاجة لھا، حجم النفقات كبیرة جداً،
عندما شخص یقرأ ھذا المشروع ال یَشعر أنھُ یقرأ موازنة بلد یعاني من أزمة إقتصادیة، لم أجد في المشروع آلیة لتنویع مصادر الواردات في حین
قبل شھرین أو أكثر وصلت إلینا ورقة إصالحیة من قبل الحكومة أسمھا الورقة البیضاء، فكان في حینھا قرأتھا أحد مالحظاتي على ھذِه الورقة ھو

غیاب آلیة تنفیذ ھذِه الورقة، ففي ھذا المشروع لم یضعوا اآللیة وإنما في بعض فقراتِھ عكس ما جاَء في الورقة البیضاء، أُرید أن أوجھ سؤال إلى
اللجنة المالیة وھَو كیَف عالجتم مسألة المتقاعدین؟ ھناَك متقاعدین بعدماَ نحُن عدلنا  قانون التقاعد الموحد مضى سنة وثالثة أشھر لم یستلموا

مستحقاتھم، إما معالجة ھذا الموضوع حتي یحصلوا على مستحقاتھم، إو على مجلس النواب إیقاف تنفیذ ھذا القانون لحین أن تستطیع الحكومة أن
.تُعطي إستحقاقات ھذِه الفئة

الجزء الثاني من مالحظاتي حوَل حصة اإلقلیم، سیادة الرئیس معلوم لدى جنابكم أَن موظفي إقلیم كوردستان مضى أكثر من خمسة سنوات یعانون
من عدم إستالم رواتب بصورة منتظمة ودوریة، وذلَك بسبب خطأ لم یرتكبھُ موظفي اإلقلیم وإنما غیرھم ارتكب ھذِه الخطیئة ولیَس لھم أي مشاركة

في ارتكابھا، لكن ھم الذین دفعوا الضریبة، لذلك أطلُب من المجلس واللجنة المالیة أن یلعب دورهُ في أستبعاد رواتب موظفي إقلیم كوردستان من
الصراعات السیاسیة،( ال تزُروا وازرةُ وزَر أُخرى) أنا شخصیاً أؤیُد ما جاء في المادتین (10،11) في مشروع قانون الموازنة لكن إذا لم یتم

اإلتفاق على ھذا، أطلب من المجلس أن ال یترك ھذِه المسألة دوَن معالجة جذریة بحیث یحصلوا موظفي اإلقلیم على رواتبھم والذي كاَن ھو السبب
.في ھذا ھم اللذیَن یدفعوَن ضریبة ذلك

والموضوع اآلخر: نفقات قانون تمویل اإلنتخابات، نحُن صدرنا قانون تمویل اإلنتخابات مجلس النواب وأنا في وقتھا لست مع صدور ھذا القانون
ألن المفروض جزء من ھذِه الموازنة، األن ال أعرف كیف رتبتم اللجنة المالیة العالقة بیَن ھذا القانون وبیَن قانون الموازنة، من المفروض أن یكوَن
جزءاً كمن ھذا القانون وإضافةً إلى ذلك ھناَك فرق بیَن موظفي مراكز التسجیل في إقلیم كوردستان والمحافظات األُخرى، في حین نحُن أمام إجراء

.إنتخابات مجلس النواب المبكرة، المفروض عدد الموظفین في المحافظات وفي مراكز التسجیل كلھا متساویة

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

وبصدد المشروعات القوانین التي تُرسل من الحكومة، مجلس النواب لھُ الحق في إعادتھا أو في الموافقة علیھا من حیث المبدأ واإلستمرار والمضي
بھا بالتصویت وھذا ما حصَل بالنسبة لمشروع قانون تمویل اإلنتخابات، مجلس النواب أكمَل ما علیِھ من إلتزامات وعلى المفوضیة وعلى الحكومة

ووزارة المالیة تمویل التخصیصات االزمة إلجراء اإلنتخابات المبكرة إن شاء هللا. إذا أمكن إخواني حتى نختصر الوقت ألَن الكلمات كثیرة، باإلطار
العام بدون الدخول في التفاصیل، قل النفقات كثیرة ألَن المبلغ (164) وھذا یختلف عن كذا، أما تدخل في التفاصیل ھنا، أدخل بالتفاصیل مع اللجنة،

.(لجنة یومیاً مجتمعة لدیَك موضوع إذھب واتكلم معھم، في اإلطار العام (164) تریلیون (كاظم

-:النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي –

.نحُن الیوم حاضرین لھذِه الجلسة في سبیل أن نناقش بعض األمور المھمة التي ھي من األولویات

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

قصدي في اإلطار العام، السیدة (زیتون) الكالم لكل اإلخوة الحضور، عندما یتكلم النائب األن في الجلسة لیَس كاللجنة، اللجنة لدیھا وقت موسع، لدیھا
تفاصیل فنیة، لدیھا تفاصیل مشروعات، قطاع صحي، قطاع نفطي، قطاع كھرباء، قطاع خدمات، قطاع بنى تحتیة تتكلم عنھا بتفاصیلك، ھنا نحُن

لدینا مجلس نواب لدیِھ رؤیة، النائب األن أو رئیس الكتلة في ما یتعلق باإلطار العام، التفاصیل لماذا اللجنة یكون دوامھا یومیاً صباحاً؟ واللجان لماذا
یكون دوامھا یومیاً، لكي حتى تُفصل الموازنة ضمن اإلختصاص القطاعي، أنا أقصد باإلطار العام نختصر الوقت وأنَت تصیب كبد الحقیقة إن شاء

.هللا، النائب (یحیى) أنَت بعَد النائبة (زیتون)، نفس المالحظة التي قلتھا لھا أیضاً في اإلطار العام إذا أمكن

-:النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي –

المالحظة األولى: بالنسبة لموضوع الموازنة، موازنة بھذا المبلغ (164) تریلیون كنا نتمنى أن یكون بھا جانب مھم من اإلستثمار، جانب لتنشیط
القطاع الخاص، یعني نحُن لیَس كُل سنة نعمل موازنة، والموازنة إنفجاریة وھي في النتیجة ال تقدم أي فائدة وال تُدعم أي قطاعات وأي أنشطة

إقتصادیة، الیوم البلد یحتاجھا بشكل عام نحُن كما ترون أَن الرواتب تُثقل كاھل الدولة العراقیة رواتب الدوائر والوزارات، الیوم نرید المواطن ونرید
الشاب ونرید الخریج یتوجھ إلى القطاع الخاص وأیضاً یبدأ بنشاط ویأخذ راتب بما یُضمن حقوقھُ التقاعدیة وكل األمور التي یحتاجھا الموظف أو

.المتعین

المالحظة الثانیة: من الموازنة أعتقد أَن موضوع اإلستقطاعات، یعني الیوم نحُن إذا نأتي على الموظف الذي ھو راتبھُ محدود حتى ولو كاَن الموظف
راتبھُ ملیون أو ملیون ونصف، في ظل ھذِه الظروف وفي ظل إرتفاع أسعار الدوالر وغالء أسباب المعیشة أعتقد أنھُ من الظلم والحیف أن نستقطع

من رواتب الموظفین البسطاء، أعتقد أن اإلستقطاعات یجب أن توجھ إلى الدرجات الخاصة من درجة مدیر عام فما فوق ألنھُ حسب ما أعتقد أَن
.رواتبھم عالیة ویمكن أن یتحملوا ھذِه اإلستقطاعات

ُ أ أل
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المالحظة الثالثة: لدي موضوع العقود وباألخص أخص بالذكر عقود الصحوات، سیدي الرئیس منذُ عام 2007 ھذِه الصحوات تشكلت قامت بواجب
أمني في سبیل محاربة التنظیمات اإلرھابیة تنظیم القاعدة قبَل أن یكون داعش وھم نفس المودیل كلھم، ھذِه الصحوات بعَد أن أكملت واجبھا وحررت

مناطقھا واستتب األمن في ھذِه المناطق توزعت حسب قرار مجلس الوزراء على جمیع وزارات ومؤسسات الدولة العراقیة، تم توزیعھم منذُ عام
2007 على كل المؤسسات قسم منھم ذھبوا تعیین وقسم منھم ذھبوا عقود ولمدة (13) عام ودخلنا على السنة الرابعة عشر وھم یُسمون عقود أبناء

العراق الصحوات، حتى عندما یأتي التثبیت إلى وزارة معینة أو دائرة معینة ال یُثبتوھم باعتبارھم یحملون صفة أبناء العراق الصحوات، والصحوات
قدمت جھد وحاربت إرھاب وھَي أیضاً تحمل شرف محاربة التنظیمات اإلرھابیة، أتمنى من إخواني في اللجنة المالیة أن یُعیرون أھمیة إلى ھذِه

الفئة، (13) عام وقسم منھم سوَف یصلون إلى سن التقاعد وھم ما زالوا عقود، والعقود كم رواتبھم حتى أكون واضحة في كل مؤسسات الدولة راتب
مقطوع (350) الف دینار ال یزید وال ینقص، في وزارة الدفاع والداخلیة (250) ھل یُعقل ھذا؟ وتحَت أي مسمى وتحَت أي ذریعة، یعني غیر

.ممكن أن یكون راتب یؤدي واجب مَع الجندي ومع المنتسب في وزارة الداخلیة ویأخذ راتب (250) وھذا لیَس إنصاف ولیَس عدل

المالحظة الرابعة: موضوع أبنائنا من خریجي الشھادات الذیَن ھم إختصاص مثالً خریجي ھندسة النفط، خریجي الھندسة الكیمیاویة، الذیَن ھم یقفون
أمام وزارة النفط والوزارات المعنیة ھؤالء یستحقون إلتفاتة من إخواني في اللجنة المالیة، إختصاص ھؤالء ال یستطیع أن یتعین في أي وزارة أو
یذھب إلى أي مكان، والیوم نحُن نستطیع أن نقول وزارة النفط وزارة ذات موارد مالیة عالیة لماذا تدع أبنائھا واقفین في األبواب؟ وھم یضربھم

الصیف وبرد الشتاء وكل المواسم تمر علیھم وھم واقفین، مع العلم أَن وزارة النفط وزارة ذات موارد عالیة وتستطیع أن تستوعب الخریجین وتستفاد
.أیضاً من خبراتھم ومن إمكانیاتھم

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.شكراً سیادة الرئیس وشكر موصول لإلخوة في اللجنة المالیة، أنا لدَي عدة فقرات

.الفقرة األولى: بشكل مختصر تخص موضوع اتحاد المقاولین العراقیین ووصلوا مناشدة وأود طرحھا تحَت قبة البرلمان

.احتساب الفرق الحاصل بین السعر القدیم والسعر الجدید ما نسبتھُ (24%) تُضاف إلى كافة المشاریع المستمرة وبصیغة ملحق عقد -1

شمول العقود التي تشمل مواد استیرادیة من خارج العراق بسعر الصرف السائد من البنك المركزي قبَل صدور تعمیم وزارة المالیة والبالغ -2
(1190) دینار لكل دوالر، حیَن التحاسب عن صرف مستحقاتي للمالیة بدالً من السعر الجدید والبالغ (1450) دینار عراقي لكل دوالر كون أغلب

ھذِه العقود تم التعاقد علیھا قبَل إصدار تعمیم وزارة المالیة آَن في الذكر، نتمنى األخذ بھذِه المالحظات وإضافتھا إلى مشروع قانون الموازنة ألَن
.المشاریع المستمرة سوَف تتضرر والمقاول ال یستطیع تمدید ھذِه المشاریع إال بھذِه المعالجة وإال سوَف یخسر خسارة كبیرة

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

دعماً للقطاع الخاص والمقاولین وشریحة غرف التجارة واتحاد الصناعیین وغیرھا من المؤسسات التي تعمل في قطاع التنمیة في كل مجاالتھا،
األسبوع القادم یكون لقاء لھم بحضور اللجنة المالیة وبحضور لجنة اإلقتصاد واإلستثمار وبحضورنا ھیأة الرئاسة إن شاء هللا، أي أحد من اإلخوة

.النواب والسیدات أیضاً من یود الحضور أھالً وسھالً

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.حقیقة ھم شریحة مھمة جداً، إذا لم یتم معالجة قضایاھم سوَف لن تمضي المشاریع

النقطة األخرى: موضوع المغیبین قسراً، لدینا مغیبین باألالف أي في محافظة األنبار وبالتحدید في منطقة (الصقالویة) لدینا (700) مغیب، ولدینا
في الرزازة (1700) مغیب ونینوى وباقي المحافظات التي شھدت عملیات عسكریة، وإلى األن بدون أي معالجة، حقیقةً عوائلھم تنتظر معلقین ال

إلى السماء وال إلى األرض، لذلَك نحُن نقترح بشمول ذویھم مخصصات تخصص لھم حتى یتم معالجة وضعھم اإلنساني ووضعھم المعاشي ألَن
.القضیة طالت وبالتالي یجب على الحكومة ویجب على الدولة أن تنتبھ إال ھذِه الشریحة وتُعالج قضایاھم، نتمنى معالجتھا في موضوع الموازنة

موضوع التعویضات أیضاً نكرر بأَن محافظاتنا المحررة لم یتم صرف نسبة ما یزید عن (15%) في السنوات الماضیة، لذلَك یجب زیادة ھذِه النسبة
بالنسبة للمتضررین من الدور والمباني الذین لم یتم حسم ھذا الملف الى ھذِه اللحظة وھناَك ضغط كبیر جداً في محافظاتنا تجاه ھذا الموضوع ألن

.ھناَك أكثر من (80) الف معاملة ال زالت قید التنفیذ

مسألة أُخرى سیادة الرئیس، ھو زیادة مخصصات دعم االستقرار بالنسب إلى المحافظات المحررة وأیضاً المناشدات التي تأتي إلینا یومیاً وھو تثبیت
ً عقود المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات، ھذا أیضاً موضوع مھم جداً، وكذلَك موضوع تثبیت عقود الكھرباء والمحاضرین في وزارة التربیة، أیضا

.ھذا الموضوع یجب معالجتھُ بشكل جدي

لدینا أیضاً مسألة أخرى وأخیراً سیادة الرئیس وھي، زیادة نسبة تنمیة األقالیم على حساب دعم المشاریع في الوزارات ألن معروفة، اإلخوة
المختصین یعرفون أكثر بأن تنمیة األقالیم ھي أكثر إنجاًز بالنسبة للمشاریع، أكثر من (80%) من المشاریع نُفذت بالنسبة لتنمیة األقالیم وبالمقابل

ً ھناَك نسبة تقریباً (30%) من مشاریع الوزارات متلكئة إلى ھذِه اللحظة، أنا أعتقد أن نأخذ من مشاریع الوزارات وتُعطى إلى تنمیة األقالیم وأیضا
.نُكرس مسألة ألالمركزیة في تنفیذ اإلدارة وھذا أعتقد موضوع مھم جداً
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.(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أدو أن أُعلق على موضوع االختفاء القسري، ھناك مطالبات من قِبل عوائل كثیرة من أبناء المحافظات العراقیة وخصوصاً المناطق التي تعرضت
إلى اإلحتالل من قبل داعش، وما رافقھا من عملیات للتحریر، حاالت اختفاء قسري موجودة وأنا تبنیُت ھذا الموضوع بھیأة الرئاسة وأرسلُت كتب

إلى كافة الدوائر والمؤسسات األمنیة وكذلَك مفوضیة حقوق اإلنسان، وكل اإلدعاءات باإلختفاء القسري الموجودة اآلن لدى الدولة العراقیة ھي غیر
مثبتة قانونیاً وإنما محط ادعاءات فقط وأن المفوضیة العلیا المستقلة لحقوق اإلنسان أرسلت إلینا كتب رسمیة بھذا الموضوع، ھناَك (412أو414)

من أصل (8000) إدعاء في اإلختفاء القسري موجودین لدى األمن الوطني وعلیھم قضایا جنائیة وقضایا رسمیة، ندعو كل اإلخوة واألخوات
األعضاء أن یحرروا كتب رسمیة بھذا الموضوع، لماذا؟ ألَن ھذِه اإلدعاءات العراق وقع على إتفاقیة اإلختفاء القسري والعراق الدولة الثالثة في

الوطن العربي مع تونس والمغرب الذیَن لدیھم توقیع على ھذه اإلتفاقیة، من أصل كل محیطنا العربي فقط في (المغرب وتونس والعراق) الذي وقَع
على إتفاقیة اإلختفاء القسري أو منع اإلختفاء القسري، بالتالي عندما تُطرح بداخل مجلس النواب أو خارج مجلس النواب أو في اإلعالم بأَن نحُن لدینا
(7000) أو شخص یقول (6000،8000)، ھذا الكالم من مسؤول سوَف یوثق لدى المنظمات الدولیة وھذا سوَف یُعرض العراق والدولة العراقیة

إلى حالة الحرج الكبیر وخصوصاً ممثلینا الدبلوماسیین في (جینیف، في حقوق اإلنسان) حتى في األمم المتحدة، ألَن ھذِه القضایا تُثبت كتقاریر وھناَك
تقریر وھناَك تقریر ظل، تقاریر الظل تُكتب من قِبل منظمات، المنظمة تقوُل لك خرج (یحیى المحمدي) وقاَل لدینا حاالت اختفاء القسري، خرجت
(بسمة بسیم) وتقول لدینا إختفاء قسري، خرَج (أحمد الكناني) وقال لدینا حاالت إختفاء قسري، ھذا غیر مواطن وال موظف في اإلعالم أي إعالمي

ظھَر في التلفزیون، ھذا مسؤول، نائب یُمثل أعلى سلطة في الدولة العراقیة، ھذا أنتم تُثبتون على بلدكم حاالت بإمكان، أنا تكلمُت مع رئیس الوزراء
األخ (الكاظمي) قلُت لھ اآلن یوجد حاالت إدعاء باإلختفاء وطلبُت توجیھ كتاب في الموضوع، لیس لدینا شيء نُخفیھ، نحُن دولة دیمقراطیة

والمفروض سجوننا مفتوحة ونحُن أكدنا على اإلخوة أعضاء اللجنة (لجنة مكافحة الفساد (29)) أن یذھبوا إلى مقرات، لیَس لدینا شيء نُخفیِھ، كدولة
وقعت على إتفاقات دولیة ولدیھا نظام سیاسي وتؤمن بحمایة ورعایة حقوق األنسان، ھذا یفترض أن نُعالجھُ داخلناً، إذا كاَن ھناك حاالت إختفاء وأنا
أطلب منَك األن باعتبار أنَت ذكرَت الموضوع، أطلب منَك األن إذا لدیَك حاالت إختفاء قسري ومثبتة على الدولة العراقیة ال ترسلھا إلى الحكومة؟

.أرسلھا لي أنا أتبناھا

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.انا تكلمُت على قضیة خاصة وقضیة عامة

القضیة الخاصة تخص منطقتي وتخُص عشیرتي وتخص (الصقالویة) وأنا أبُن الصقالویة لدینا (700) شخص فُِقدوا أثناء العملیات العسكریة، وھذا
.الكالم لیَس إدعاء وإنما مثبت في اللجنة التي شكلھا

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

ھَي تُسمى قانونیاً لغة إدعاء، لیَس أنا أقول إدعاء، انتقاص یعني، كل اإلخوة أیَن اإلخوة العاملین بحقوق اإلنسان وكتابة التقاریر الدولیة، لفظة إدعاء
.لفظة قانونیة، أنا ال أقول إدعاء أي كأنما بكذب، اإلدعاءات لفظة قانونیة بحتة بإتفاقیة (جینیف) األربعة

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

سیادة الرئیس، شكلت لجنة في زمن رئیس الوزراء األسبق السید (العبادي) وأنا أیضاً كنُت مع ھذِه اللجنة، واللجنة قد أقرت مسألة الفقدان في تلَك
.المنطقة

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

.الفقدان غیر اإلختفاء القسري، اإلختفاء القسري یذھبون ویُمسكون الشخص وخرَج ولم یعد

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.أنا ال أُرید أن أتشاطر في الكلمات، أنا أتكلم عن حالة إنسانیة موجودة والجوانب القانونیة أنَت تعرفھا وأنا أعرفھا ال نرید الدخول بھا األن

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

قصدي أن نُعالجھا بیننا، لماذا نذھب ونعمل في اإلعالم ویومیاً یخرج شخص یقول لدینا (8000) حالة إختفاء قسري، أُقسم با� ال یوجد حالة واحدة
إختفاء قسري، لدَي وثائق رسمیة أنا سوَف أرسلھا لك، لكن نحُن علینا معالجة ھذه المشكالت أیَن موجودین؟ مقابر جماعیة، مختطفین، مغدورین،

.علینا أن نعرف لیس كلھُ نرمیِھ على الدولة

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

أنا ال أُرید الذھاب إلى قضایا أُخرى، نحُن في قضیة فقط نستطع أن نعالجھا اآلن؟ وضع عوائلھم فقط، مغیب واألجھزة األمنیة تقول مغیب واإلدارة
.المحلیة تقول مغیب غیر موجود
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.(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.مسؤولیة الدولة

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.مسؤولیة الدولة، بغض النظر عن

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

.الطریقة واآللیة التي اختفوا بھا، نعم مسؤولیة الدولة یجب أن تبذل الجھد في الوصول إلى الحقیقة

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.لدَي (700) عائلة لیَس لدیھم رواتب وال رعایة وال طعام أو شراب، أنا أقول یا حكومة یا دولة انتبھوا إلى ھذِه العوائل

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

الراعي إلى ھذِه العائلة أو رب ھذِه األُسرة فُِقد، یحتاج إلى معالجة، أنا أقصد دائماً أخي استاذ (یحیى) وأنَت أستاذنا، اللغة القانونیة مطلوبة من
المسؤول، الیوم إتفاقیات (جینیف) األربعة قالت بأنھُ ال تُذكرون كلمة (تعذیب)، أذكروا كلمة (إدعاء)، إقرأ إتفاقیة (جینیف) لإلختفاء القسري، تقول

(ادعاءات)، من یثبت أَن ھذا مختفي قسریاً السلطة القضائیة؟ بعض مرات السلطة التنفیذیة تقول نعم وهللا نحُن مسكنا عشرة، عشرین، خمسة
وعشرون، وموجودین لدینا وھذا بدون مذكرات قبض بدون كذا، موجودة لیَس كل الدولة تعمل. دعني أُنھي كالمي، نحُن كلنا مھم بالنسبة إلینا، وأنا

.أیضاً بالنسبة لي مھم، أنا لدَي كتب وثائق ولدَي علٌم بھا، أنا لیَس لدَي شيء ضدهُ حتى أنَت تتضامن معھ أو ال تتضامن یا شیخ

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة –

أنا أقوُل لك نحُن نتكلم عن عملیات التحریر، لدینا في عملیات التحریر مواطنین أخذوھم و ذھبوا وال نعرف مصیرھم ماذا نُرید أن نُسمیھم؟

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

.ما الذي یُثبت أخذتھم الدولة

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة –

.نحُن لدینا وثائق في محافظاتنا وفي كل محافظاتنا، المحافظات المحررة لدیھا وثائق باألسماء والعوائل

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

.ألم تأخذ داعش مواطنین

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة –

.أنا أتحدث لكي أفرق بین حالتین

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

.ألم تعمل مقابر جماعیة

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة –

.أنا أرید فقط أن أوصل لَك الفكرة، داعش أخذت مواطنین وھؤالء نعتبرھم مجھولي المصیر، نحُن نتحدث عن الذیَن أخذتھم الحكومة

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

أسرعوا تضامنوا معھ، حتى أتكلُم معكم كلكم، كال دعھم یقفون، من یرغب أن یتضامن معھم،  أنا أُرید أن أتكلم معھم، كال ھذا لیس نقاش للموازنة،
أنتم تضامنتم الشیخ (جاسم) یقول أنا أُرید أن أتضامن، أخي أنا أتكلم معَك لغة قانونیة، من رخصتك شیخ، كلمتین أنا أُرید أن أقوُل لَك دقیقة واحدة،

أ أ أ أ
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أكثر موضوع تبنیتھُ في مجلس النواب ھو موضوع اإلختفاء القسري وبوثائق ال أحد یستطیع أن یتزاود على قطرة دم عراقیة، وأنتم تعرفون (حسن
كریم) من ھو؟ إجتمعوا بعد وتضامنوا حتى أُخبركم ماذا تفعلون؟

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

ثق واعتقد ال یوجد ال یوجد فرٌق بیننا وبینكم، الذي یَُمُسَك أنت إذا كاَن كمكون أو محافظة ننتفض علیھ قبَل أن تنتفض أنَت، والذي یَُمس محافظاتنا
.ومناطقنا، أنا واثق أنَت تنتفض علیھ قبَل أن ننتفض نحن، ال یوجد شيء إجتمعوا

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

.ھَو یقول أرید أن أتضامن، أقوُل لھُ قُم

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

كال ھو كوجھة نظره، الرجل قال أي تأییًد لكالم األستاذ (یحیى) نحُن كلنا في مناطقنا حتى في نینوى، ھناَك إختفاء قسري موجود وباألسماء، وهللا
باألسماء قُدمت إلى مجلس رئیس الوزراء وأنَت جنابك تقوُل لي أیَن األسماء؟ أنا باإلسم والموالید والمنطقة والمكان الذي فُقَد منھُ المواطنین، أرسلناه

.إلى مكتب رئیس الوزراء بحدود (1200) شخص ھذا فقط الذي أنا أعرفھم، لكن عندنا في محافظة نینوى أكثر من بقیة المحافظات

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

تتھم بھم الدولة؟

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

.أنا، نعم ھناَك أجھزة أمنیة في وقتھا وفي بعض المناطق نعم

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

ھل لدیَك جھاز معین تتھمھُ؟

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

.یوجد فصائل

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

.ھذا سوَف یكون ِخطاب إعالمي، ھل لدیَك جھة تتھمھا؟ زودني باإلسم وأنا سوف أُصدر كتاب، نُشكل لجنة ونذھب وأنا في اللجنة معكم

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

.ھذا ھو الذي نُریُده، وھذا ھو الصح

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

أنا موجود معكم، أخي حاالت اإلختفاء مرفوضة قانونیاً، العراق وقَع على إتفاقیة منع اإلختفاء القسري، یعني الدولة العراقیة إذا فعلت ھذا الفعل معناهُ
.تُطلق رصاصة الرحمة على نفسھا، واضح، نحُن األن وھذا الملف

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

.نحُن مقتنعین أَن اللجنة برئاستُك، مقتنعین قناعة كاملة

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

أنا رئیس اللجنة، أنا عضو اللجنة لیست لدَي مشكلة، خذ مني أنا أُرید أن أتكلم بصیغة قانونیة، اإلخوة عندما یخرجوا ویقولوَن لدینا حاالت إختفاء
قسري (8000) یعني یُریدون أن یُسقطوا الدولة العراقیة ولیَس الحكومة بما فیھم مجلس النواب، ألَن ھذِه لیست دولة دیمقراطیة (8000)، ال یوجد
.ھكذا رقم؟ األن یجب أن یقولوا لدینا حاالت فقدان عددھا ملیون، ثبتوا كم یكون عدد إختفاء قسري (20،10،1) تُحاسب الجھة التي سببت ھذا الفعل
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-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

.اللجنة برئاستك وسوَف نُزوُدَك باألسماء والمناطق

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

.أنا متابعھم

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

.كال، أُترك المتابعة، اللجنة تكون برئاستك ونحُن كلنا معك

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

.أخي أنا لدَي متابعة معھم، وتَم تزویدي بكتاب رسمي

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

.أنا أعرف شعوُرَك وغیرتَُك، نحن معك منذُ سنتین ونصف، حتى لوكنا لم نعرف قبل، على األقل في ھذه الفترة سنتین ونصف األن نعرفُك من أنت

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

.أنا أحُب اللجان

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

.القصد أستاذ (حسن) ھذا األسلوب من جنابك نحُن وأنتم أتركھُ

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

أنا كالمي إلى الشیخ (جاسم) موقفھُ یُحرك النواب یقوُل لھم قوموا نتضامن، ھذا غیر صحیح؟ أنا مع احترامي الى أخي، أنا أتكلم مع نائب الذي ھو
.نفسي، لیَس نظیري أو عدوي، أخي وأتناقش معھ، أوجھ لھُ بعض الكلمات القانونیة

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة –

.أوالً أنا أحترم رأیُك وتعلم لَك مكانھ خاصة لدي یشھُد هللا ولیس أُجاملُك

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

لماذا إذاً تُحشم السادة النواب علَي؟

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة –

.ھذِه دیمقراطیة، النقطة أین إذا سمحَت لي، نحُن لدینا نقطتین

.أوالً: داعش أخذت مواطنین واختفوا، وفي التحریر قالوا حررناھم وفقدوا منا، ھذا موجود

.ثانیاً: في عملیات التحریر أُخذت مواطنین وصورھم لدینا وموثقة في الفیدیو

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

.علینا أن نتعاون في ھذا الموضوع

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة –

.نحُن نرید أن نتعاون وتُشكل لجنة
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.(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

علینا أن نتعاون في ھذا الموضوع، بكتب بمخاطبات باإلقامة على رئیس الحكومة، ھذا كلھُ عملنا لماذا نخرج في اإلعالم ونتكلم؟

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة –

.السید رئیس الجلسة، عندما قلُت أتضامن تأیید لكالم أخونا (یحیى) ال أقصد النیل من كالمك أو أناقضھ، لدینا حاالت مشابھة في مناطقنا بعَد التحریر

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

.ھذا یكفي انتھى رجاًء، شیخ انتھى أقطع، أنتھى الموضوع

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.نحُن من ھذِه القضیة كلھا بشكل عام ھي أمرین

.األمر األول: الذي ركزُت أنا علیھ، نُرید شمول عوائلھم

األمر الثاني: ممكن أن تكون اللجنة برئاستُك، لكن أنا أُركز على المسألة اإلنسانیة بأَن ھؤالء مضى علیھم ست أو سبعة سنوات بدون معیل، نتمنى
.فقط شمولھم بمخصصات إلعانتھم

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

نحُن في لجنة حقوق اإلنسان قدمنا المقترح موجود لدینا، لكن مجلس الوزراء أرسَل إلینا كتاب أنھم سوَف یرسلون مشروع القانون والیوم في جلسة
مجلس الوزراء القانون كان موجود، جاءت من شورى الدولة وتَم مناقشتھا على أساس الیوم في مجلس الوزراء قرَر السید رئیس الوزراء إحالتھا

مرةً أُخرى إلى اللجنة القانونیة، ونحُن كلجنة حقوق اإلنسان مستمرین في المخاطبة معھم إلرسال ھذا القانون، القانون الیوم كاَن في مجلس الوزراء،
.نؤكد على اإلخوة في الحكومة ضرورة اإلسراع بإرسالھا

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

بالنسبِة للمبادئ العامة لموازنة عام 2021 ھذِه الموازنة التي تعتبر ھي بصراحة موازنة إنفجاریة، ال تُقارن في كثیر من الموازنات وتراھن على
راتب الموظف العراقي موازنة بھذا الرقم مع مقارنة باإلنفاق الفعلي للسنوات السابقة التي ال تتجاوز (80 أو85) تریلیون تأتي ھذِه الموازنة، أنا

أتمنى على مجلس النواب العراقي أخذ المالحظات الصحیحة واللجنة النیابیة المالیة أخذ آراء ومقترحات مجلس النواب، وأن ال یُصوت على ھكذا
موازنة إذا یكون بعد ھذا الكالم من كثیر من النواب واإلضافات والمقترحات، نرجع نصوت على ھكذا موازنة مجحفة وبنفس الوقت أستطیع أن أقول
الموازنة إنتخابیة لعام 2021 أستطیع أن أقول یجب أن تكون موازنة إنتقالیة ولیَس موازنة بسعر صرف ومقامرة على راتب الموظف العراقي، من
مالحظاتي إَن عدم احترام خصوصیة المحافظات المنتجة للنفط، نحُن ال نؤمن بمبدأ المساواة، نحُن نؤمن بمبدئ العدالة ھناك فرق بیَن محافظة منتجة
للنفط بأكثر من (4) مالیین برمیل یومیاً تُعطى (1,1) تریلیون، لت تُقارن حتى مع إقلیم كوردستان (13) تریلیون مع محافظات أُخرى أیَن المعیار؟
ھل ھو التخطیط السكاني والتعداد السكاني؟ أم معیار الفقر؟ نطالب من اللجنة النیابیة المالیة أن تخاطب وزارة التخطیط بكتاب رسمي توضح التعداد

السكاني لمحافظة البصرة، العمارة، الدیوانیة، السماوة وكثیر من المحافظات وخط الفقر الذي ثبتتھُ الحكومة مقابل خط الفقر والتعداد السكاني غیر
الصحیح تُعطى واحد تریلیون للبصرة التي ھي أكثر من (68%) من أراضیھا ھي حجوزات نفطیة، تضمین قانون (315) وإضافة (30) ألف
درجة وظیفیة، طبعاً ھذِه مالحظات مكتوبة سوف أُقدمھا إلى اللجنة المالیة، مفصولي وزارة الداخلیة والدفاع والمحاضرین المجانین المھندسین

المعتصمین في محافظة البصرة یجب أال تُعطى التریلیونات والمبالغ فیھا للمشاریع اإلستثماریة ونحُن ال نُضمن ھؤالء في موازنة عام 2021، تقلیل
استحقاقات كثیر من الوزارات، ال مانع أن تُعطى وزارة الداخلیة (100) ملیون دوالر، الدفاع (300) ملیون دوالر، نحُن لیَس في حالة حرب حالیاً،
مَع احترامي ھذا رأیي الشخصي، وتُعطى وزارة التربیة (2) ملیون دوالر أو وزارة الصحة (27) ملیون دوالر، نحُن لیَس في جھوزیة حرب یجب

أن یكون توازن صحیح في توزیع حتى، ھذِه الموازنة ملغومة وتتعمد الحكومة أن تعطیھا بمجموعة من الدھالیز وترسلھا إلى مجلس النواب العراقي.
عدم التصویت على ھكذا سعر صرف واستقطاع رواتب، إذا مجلس النواب العراقي مع كل ھذِه المالحظات یعید بالتصویت إلى ھذِه الحكومة فنحُن
صراحةً مطالبین أمام الشارع العراقي وأمام الذمة العراقیة وأن ال نكون صراحةً نُقدم ھكذا موازنة في ھكذا أرقام ھي غیر مقتنعین حتى في اللجنة

.النیابیة المالیة

-:النائب عباس یابر عوید –

أنا سوَف أتطرق إلى محورین، محور خاص بمحافظتي التي لم ینصفھا قانون الموازنة في كل الجوانب والموازنة لم تأخذ معیار ال ھي النسبة
السكانیة وال ھي نسبة التضرر وال نسبة األمور األخرى، نشاھد محافظات أخذت مبالغ عالیة باإلضافة إلى القروض وغیرھا، وھناك محافظات

.(حرمت من الكثیر من استحقاقاتھا رغم أنھا كانت محرومة في عام 2019 من ھذِه االستحقاقات مثل محافظة (واسط

ً أ أ أ أ أل أل
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األمور األخرى التي أود أن أطرحا وھَي أمور مھمة، الموازنة تضمنت كل موادھا مخالفات قانونیة ونسف كامل للقوانین التي شرعھا البرلمان مثالً،
.(قانون (9) تُقید كافة اإلیرادات المستحصلة في تطبیق المادة (2) من قانون (40

قانون (40) ُخصص لصیانة الطرق ولم یُخصص للموازنة العامة وھناك نسبة للموازنة العامة فیھ، قانون الموازنة نسف ھذا من أجل التغطیة على
المخالفات القانونیة التي قامت بھا وزارة المالیة بصرف ھذِه المبالغ في موقعھا غیر القانوني، باإلضافة مجلس النواب شرَع رسم الطابع لحملة بناء

المدارس في ھذِه الموازنة ھذِه المبالغ التي ُجبیت خصصت مخالفة للقانون وتصرفت بھا وزارة المالیة بجانب مخالف للقانون ووضعت في الموازنة
تخصص إیرادات للموازنة المركزیة، ھناك تناقض بین المادة (14) والمادة (12) حیث لوزارة المالیة استحداث درجات وظیفیة لنقل خدمات

الشركات الممولة ذاتیاً بینما ترجع في مادة أُخرى تنص (إیقاف النقل والتنسیب في ھذا األمر)، وھذا جعل ھناك مزاجیة في التعامل بین إعادة النظر
لنقل الموظفین وتنسیبھم بین الشركات الممولة ذاتیاً إلى الشركات الممولة مركزیاً، لوزارة المالیة ووزارة التخطیط إضافة مبالغ إلى تراخیص

شركات وھذا جانب من المفروض أن نضمن فقرة خاصة بھذا الجانب ھو إدخال الرقابة المالیة لتدقیق عقود التراخیص التي تقوم بھا وزارة النفط
وحتى العقود القدیمة التي منحت عقود تراخیص إلى الشركات األجنبیة، یتطلب أن یدرج في داخل الموازنة العقود الذیَن ینتظرون سنین من أجل

إنصافھم من محاضرین وإداریین وكذلك عقود الكھرباء الذین یعملون بدون رواتب، الموازنة لم تضع ھذا الجانب في نظر اإلعتبار كذلك درجات
الحذف واالستحداث قانون التقاعد الذي أصدرهُ مجلس النواب من أجل توفیر درجات وأخرجت أربعة موالید تجد في الموازنة یتم التعامل مع درجات

الحذف واالستحداث بعد عام 2021 فھذا األمر یجب أن یتم النظر فیھ والتدقیق فیھ باإلضافة إعادة النظر في جانب القروض ألن ھناك محافظات
.أیضاً بحاجة إلى مشاریع استراتیجیة

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

.إخوان ثالثة دقائق المداخلة ویقطع

-:النائب حازم مجید ناجي الخالدي –

أُثبت أَن ھذا المشروع، مشروع قانون الموازنة فیِھ مخالفة كبیرة وواضحة لمادة أساسیة تضمنھا المنھاج الوزاري، السید رئیس مجلس الوزراء
.عندما قدَم إلى مجلس النواب المنھاج الوزاري تضمن أن یلزم نفسھ بتقدیم موازنة تُراعي الظروف الحالیة وآثار جائحة كورونا

النقطة األخرى: ھو فیھا مخالفة واضحة وصریحة للورقة البیضاء التي تضمنت في أولى بنودھا أن تقلل الحكومة اإلنفاق وتعظم اإلیرادات، سیادة
.الرئیس ھذِه دراسة مختصرة سأتطرق لألرقام تتعلق في اإلنفاق واإلیراد والفارق في ھذِه السنة الحالیة وفي السنوات الماضیة

أوالً- بلغت تقدیرات اإلیرادات الفعلیة لعام 2019 (105) تریلیون، بینما تبلغ تقدیرات اإلیرادات في عام 2021 (93) تریلیون، ھناك انخفاض في
.موضوع اإلیرادات، المفترض ھي الحكومة تقول أنا أرید أن أُعظم اإلیرادات، ھذا انخفاض واضح

ثانیاً- بلغ اإلنفاق الفعلي لموازنة عام 2019 (111) تریلیون تقریباً بینما تقترح موازنة عام 2021 (164) وھذا واضح فیھا زیادة فیما یتعلق
باإلنفاق، كمیات النفط المصدرة في عام 2019 كانت بمعدل ثالثة مالیین وثمانمئة ألف برمیل یومیاً وبمعدل سعر تخمیني (46) دوالر، بینما

موازنة عام 2021 كمیات النفط المصدر ھي ثالثة مالیین ومئتان وخمسین ألف برمیل یومیاً وبسعر تخمیني (42) دوالر مع مالحظة أَن ھنالك
.زیادة واضحة في سعر النفط

ثالثاً- نعتقد أَن نفس موازنة عام 2019 كانت تنطوي على مبالغات واضحة اعترضنا علیھا في حینھا في أبواب متعددة مثل، سیادة الرئیس ھذِه نقطة
جداً مھمة، السلع والخدمات التي وصل إنفاقھا إلى (10) تریلیون في عام 2019 بینما تقترح موازنة عام 2021 للسلع والخدمات التي ھي قضیة

غیر ضروریة من (10) تریلیون وصل المبلغ المحدد في موازنة عام 2021 إلى (19) تریلیون وستمئة ملیار، ھذا شيء غریب حقیقة؟

رابعاً- إذا نُقارن نفقات موازنة عام 2021 مع اإلنفاق الفعلي لموازنة عام2020 نجد الفرق شاسعاً للغایة وأذكر أمثلة، اإلنفاق الفعلي لألشھر العشرة
.األولى من عام 2020 للسلع والخدمات

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

.إنتھى الوقت، ال أستطیع ثالث دقائق رجاًء على الكل، إذا مكتوبة قدمھا لھم، أرجو اإللتزام بالوقت ثالثة دقائق

-:النائبة ھدى جار هللا داؤد –

بالنسبة لموازنة عام 2021 الرقم الموجود رقم كبیر جداً ال یُضاھي ما جرى في العراق ونحُن في حالة تقشف، وكذلَك بالنسبة للموازنة بین
المحافظات أیضاً غیر صحیح، بالنسبة لمحافظة نینوى أُعلنت أنھا مدینة منكوبة وفي الدستور المدینة المنكوبة لھا تعویض منذُ عام 2018 إلى عام

2021 المفروض المبلغ المخصص لھذِه المحافظة یكون مساوي إلى الدمار الذي حصَل في نینوى، جنابك والكل یعلم أَن محافظة نینوى الجانب
األیمن مدمر بالكامل، الجسور مدمرة، مستشفیات مدمرة، المدارس مدمرة، أطلب من اللجنة المالیة أن تُساعدني في موضوع مثالً اإلداریین،

ً اإلداریون وموظفي الخدمة یجب أن یكون لھم نصیب في موازنة عام 2021، وفي األمس قدمت طلب لجنابكم واإلخوان النواب مشكورین تقریبا
مئة توقیع وأوصلتُھا إلى اللجنة المالیة، أتمنى ھذه الشریحة المظلومة تكون منَصفة في موازنة عام 2021 وفعالً شریحة مظلومة، باإلضافة إلى

المحاضرین طلبُت في الجلسة القادمة أَن قرار (315) یجب أن یكون مضمن في موازنة عام 2021، بالنسبة إلى موظفي التصنیع العسكري،
أ ً أ أ أل أ أ
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صوتنا أَن موظفو التصنیع العسكري یرجعون إلى وظائفھم، لكن لم یحصل أي شيء في األیام التي بعَد التصویت، أتمنى أیضاً أن یكونوا محظوظین
في موازنة عام 2021، كذلَك خریجي األجھزة الطبیة المعینین مضى علیھم سنة یداومون وبدون رواتب، أتمنى أیضاً ان یكونوا موجودین في

موازنة عام 2021، عودة المفصولین من الداخلیة والدفاع والحشد، أیضاً البعض منھم إلى األن لم یعودوا، ولكن الذیَن عادوا لم یُباشروا ولم یُحسبوا
في موازنة عام 2021، أتمنى ان یكون لھم حظ ونصیب في موازنة عام 2021، أیضاً األطباء وخریجي أطباء األسنان عام 2019 وعام 2020
یجب أن یكونوا مضمنین حقوقھم في موازنة عام 2021، لدیَك عقود المفوضیة أیضاً موجودین ھؤالء یداومون یأخذون مقاضاة فقط خالل الدوام

بعد الدوام یجلسون في بیوتھم، علماً أنھم مھددین وكثیر منھم استُشھدوا وإلى األن لم یأخذوا حقوقھم، أتمنى أن یكون لھم راتب في موازنة عام
2021.

-:النائب  قصي محسن محمد مطر الیاسري –

موضوع المحاضرین جداً مھم وأصبح قضیة رأي عام، المظاھرات واإلعتصامات التي یقوموا بھا تؤثر على أداء وزارة التربیة بالتالي یجب حل
ھذا الموضوع، اآلن لدینا إمكانیة كمجلس نواب وفرصة لحل ھذا الموضوع من خالل تعدیل الفقرة الخاصة بالمحاضرین لتكون حسب القرار المرقم

.(340) الفقرة (15) ولیس حسب القرار المرقم (59) ألن ھذا القرار لن یحل المشكلة

مالحظة اخرى: الصیاغة خاطئة للفقرة الخاصة بالمحاضرین بإعتبار إن الوزارة منقولة الصالحیات والمحافظة ھي التي تتعاقد مع المحاضرین
.ولیس الوزارة

-:النائب سالم ھادي كاظم عبود الشمري –

نطالب من السادة أعضاء  اللجنة المالیة والسادة رؤساء الكتل السیاسیة باإلسراع في إقرار الموازنة، الیوم الشارع یترقب متى تقر الموازنة حتى
تمضي بصرف مستحقات المزارعین ورواتب الرعایة اإلجتماعیة ورواتب المشمولین بالقرار المرقم (315) وما شابھ ذلك، ھنالك موضوع جداً
مھم، على السادة في اللجنة المالیة أن یسجلوا المالحظات التي سوف نتحدث عنھا ومن أھم ھذه المالحظات ھنالك قروض أعطیت للمزارعین في

جمیع محافظات العراق، تفاجئنا بتكبید المزارعین فوائد عالیة جداً وحجز العقارات وإعالنھا بالمزاد العلني وحجب رواتب الكفالء وھذا سوف
ینعكس سلباً على المزارع العراقي وعلى المضي بدعم المنتج المحلي حیث وصلنا لإلكتفاء الذاتي لعدد كبیر من المحاصیل اإلستراتیجیة ومن أھمھا

محصولي الحنطة والشعیر، نطالب السادة في اللجنة المالیة تضمین فقرة بإعفاء المزارعین المقترضین برفع العبئ عنھم برفع الفوائد والحجوزات
والضمانات لكي نمضي لإلكتفاء الذاتي لجمیع المحاصیل الزراعیة سواء كانت تخص الثروة الحیوانیة وما شابھ ذلك، القروض المیسرة والقروض

الصغیرة والقروض الكبیرة ھذا جداً مھم وأصبح رأي عام، ونطالب بصرف المستحقات، یوجد مزارعین منذ عام 2014 لغایة 2021 لم تسدد
مستحقاتھم في أكثر من خمس محافظات وأیضاً مستحقات المزارعین لسنة 2019 و2020 لغایة اآلن لم تسدد مستحقاتھم، ونطالب السادة في اللجنة

المالیة تضمین فقرات لضمان مستحقات الفالحین في جمیع محافظات وأیضاً المطالبة من السید (رشاد) مدیر عام المصرف الزراعي برفع
.الضمانات ورفع الفوائد حتى ال نكبل المزارع العراقي فوق طاقتھ

-:النائب شمائل سحاب مطر جاسم العبیدي –

التأكید على ضمان حق المحاضرین في ھذه الموازنة وتثبیت القرار المرقم (315)، باإلضافة إلى تخصیص فقرة واضحة تخص التعویضات للمدن
المحررة التي تعاني من خراب ودائماً نطالب بعودة النازحین، ھذا ال یكاد یستطیع المواطن ان یعود بدون أن تعمر دورھم، لذلك جداص مھمة أن

نخصص تعویضات للمدن المحررة، كذلك صرف المستحقات للمزارعین الذین دائماً التي دائماً نضعھا فقرة ولغایة اآلن لم یتم صرف ھذه
المستحقات، تحویل حملة الشھادات في وزارة الداخلیة والدفاع لما یتناسب مع شھاداتھم، إعادة جمیع المفسوخة عقودھم في وزارتي الداخلیة والدفاع
والحشد ونطالب اللجنة المالیة أن تضع جمیع الحلول لكن بشرط عدم المساس برواتب المتقاعدین والموظفین ألن رواتبھم ال تتناسب مع أن نستقطع

منھا، وإذا كانت ھنالك جدوى إقتصادیة من الضریبة یرجى أن تكون على الشرائح من الدرجات الخاصة وعدم المساس برواتب المتقاعدین
.والموظفین

 

-:النائب حسین علي كریم فنجان العقابي –

أوالً: ھنالك مالحظة جوھریة على الموازنة ھي غیاب الشفافیة فیھا لذلك أنا سجلت عدة مالحظات علیھا لكن سوف أتطرق على المالحظات
األساسیة والرئیسیة، من المالحظات األساسیة على الموازنة ھناك خلل جوھري في شكل صیاغة الموازنة اإلیرادات اإلتحادیة، نحن في نظام فدرالي

اإلیرادات اإلتحادیة غیر محددة بشكل واضح وصریح وحتى مصادرھا غیر محددة بدلیل جدول رقم (أ) عندما یذكر اإلیرادات اإلتحادیة ال یفصلھا
ما ھي مصدرھا، مع العلم لدینا مالحظة على زیادتھا بسبب زیادة سعر الصرف والضرائب التي فرضت مع شدید األسف، لذلك یجب أن یكون

ھنالك جدول واضح یحدد ما ھي  اإلیرادات اإلتحادیة عندما یكون ھذا الجدول (أ) ھو إیرادات إتحادیة، أقول لكم عندما تعالجون المشكلة مع إقلیم
.كردستان، یخبرنا إن اإلیرادات اإلتحادیة فقط  الكمركیة والنفطیة، لكن ھذه فیھا سبعة او ثمانیة أبواب ھذا جانب

الجانب الثاني: یجب تحدید بجدول واضح الجدول (أ, ب) یحدد النفقات اإلتحادیة ھیأت عامة إتحادیة كثیرة تم وضعھا خارج النفقات اإلتحادیة
وأشھرھا في ھذه الموازنة دیوان الرقابة المالیة وھیأة النزاھة ومؤسسة حقوق اإلنسان وأیضاً مؤسسات مثل وزارة المالیة ووزارة الموارد المائیة
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وغیرھا، لذلك جدول (أ) یتضمن اإلیرادات اإلتحادیة وجدول (ب) یحدد النفقات اإلتحادیة وما عدا ذلك یكون قسمة نسبة وتناسب بناًء على النص
.الدستوري بین اإلقلیم وباقي المحافظات

ثانیاً: في موضوع تعویضات الموظفین لدینا مفارقة عجیبة ھنالك خلل كبیر یجب سؤال للحكومة عنھ، في موازنة عام 2019 لدینا (2941890)
درجة وظیفیة في القوى العاملة، ما ھو الذي حصل حتى تزداد ھذه القوى العاملة إلى (3263834) بزیادة (321) ألف؟ ھذه القوى العاملة ما ھو

مصدرھا من أین جاءت، إذا قال نحن قمنا بالتعیین، أقول نحن لدینا درجات شاغرة لقد أحلنا أربعة موالید إلى التقاعد فیفترض ال توجد زیادة في
.القوى العاملة، ھذه فوضى مسؤولیة الحكومة

-:النائبة سناء محمد حمید جواد الموسوي –

الذي ذكره السادة النواب من ھذه الفروقات الموجودة في الموازنة أرى على المجلس إرجاعھا إلى الحكومة ومن ثم تبویبھا تبویب صحیح لتقلیل
القروض الموجودة فیھا، النفقات جداً عالیة في ھذه الموازنة یحتاج إرجاعھا بشكل كامل وإعادتھا إلى مجلس النواب، انا أتحدث عن موازنة محافظة
النجف (857) ملیار منھا (757) نفقات تشغیلیة التي ھي تعویضات الموظفین یعني رواتب، ال نستطیع من خاللھا أن تكون فیھا مناقلة، المشاریع
اإلستثماریة جداً قلیلة، لدینا لمادة (19) اإلیرادات التي تجبى  كانت في عام 2019 (70%) للمحافظة و(30%) إلى وزارة المالیة، أصبحت في
عام 2021 (90%) للمالیة و(10%) للمحافظة، كیف نعمل تشجیع لتعظیم الواردات المحلیة في المحافظات، الرواتب مرة نحن قطعنا الرواتب
وخفضنا المخصصات وأساًس نحن عندما رفعنا سعر الدوالر معنى ذلك خفضنا الرواتب، عندما نخفض الرواتب أي خدمات لم نقدم للمواطنین

وللموظف، توزیع قطع األراضي السكنیة أغلب الموظفین ساكنین في بیوت إیجار، إذا جرى توزیع لقطع األرضي سوف تكون إیرادات للدولة بشكل
كامل، جمیع المواطنین تنتظر الموازنة، قراء المقاییس السید عضو اللجنة المالیة نحن قدمنا طلب موقع من أكثر من (100) نائب عن قراء المقاییس

وتحویلھم من قرار رقم (341) إلى قرار رقم (315)، لدینا األوائل ضمن قانون لم ینفذ القانون، لدینا المحاضرین والكثیر من الشرائح األخرى
تنتظر الموازنة القرار رقم (315) المشاریع اإلستثماریة قلیلة، تحتاج تعویض الفالحین المتضررین وأصحاب أحواض األسماك المتضررین،

المفسوخة عقودھم من الحشد عام 2019 في الموازنة الوحیدین الذین لم تتم إعادتھم، المعامل المتوقفة والمشاریع الصناعیة والزراعیة، أتمنى أن
تكون رؤیة للجنة المالیة أن نفتح أسھم مشاركة للمواطنین تشعیل ھذه المعامل، فلیكن قطاع مختلط إلعادة العمل حتى نوفر فرص عمل، المفصولین

السیاسیین أیضاً ال توجد لھم في الموازنة إرجاع أعضاء مجالس المحافظات المنتخبة إلى وظائفھم الذي إستقالوا تركوا وظائفھم، كانت لدینا المادة
.(11) خامساً في قانون موازنة عام 2019إرجاعھم إلى وظائفھم

-:النائبة بسمة محمد بسیم صبري –

الجمیع یعلم إن محافظة نینوى محافظة منكوبة لكن تخصیص مبلغ (436) ملیار ال یكفي مع حجم ھذه المحافظة ومعاناتھا، ال توجد أي مشاریع
إستثماریة في المحافظة، ربما یوجد تبلیط أو إنارة، لكن مشاریع إستراتیجیة كبناء مستشفیات جدیدة وترمیم ما دمره داعش من مستشفیات أو جسور

أو طرق أو فنادق لجلب المستثمرین ھذا كلھ ال یوجد في محافظة نینوى وباقي المحافظات المحررة، دائما نتكلم عن اإلنتخابات المبكرة وعودة
النازحین أین یذھبون النازحین؟ ھل یذھبون إلى العراء؟

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

كم جسر تم صیانتھ في المحافظة؟

-:النائبة بسمة محمد بسیم صبري –

.لغایة اآلن فقط جسرین في محافظة نینوى

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

.فقط، ھل من مجموع خمسة جسور جسرین تم صیانتھا؟ والبقیة ال تستخدم

-:النائبة بسمة محمد بسیم صبري –

فقط عملیات ترقیع وترمیم وتم إعادة العمل بھم، ملف التعویضات في محافظة نینوى یجب أن یكمل ویستحصل المتقدمین في ھذا الملف على
حقوقھم، لكي یصار إلى غلق المخیمات وإعادتھم إلى دورھم، نحتاج إلى زیادة رواتب الرعایة اإلجتماعیة كعدد كشمول الراتب الفعلي للمشمول في

ھذه المنحة اإلجتماعیة، نحتاج إلى زیادة رواتب المتقاعدین وھم أبائنا وأمھاتنا، زیادة اإلجور الیومیة، حیث األجر الیومي لكل متعاقد مع البلدیات
والماء والمجاري وغیرھا من الدوائر الخدمیة ھي (180) ألف شھریاً، أكید ھذا ال یكفي، نطالب بأن یكون على األقل (350) ألف دینار شھریاً،
عقود الكھرباء في محافظة نینوى ھنالك األجراء الیومیین والعقود قراء المقاییس منذ (9) أشھر لم یستلموا رواتبھم، نطالب بتثبیتھم وتحویلھم إلى

عقود وفق قرار (315) ألخذ حقوقھم، تعیین الخریجین الذین یعتصمون أمام بوابات الخضراء بدالً من أن نعین مستشارین للحكومة وبمبالغ طائلة
ھؤالء أولى بالتعیین، ملفات كثیرة منھا اإلجازات المتراكمة للجیش العراقي السابق یجب أن تدرج في فقرة في الموازنة لدرج ھذه اإلجازات، كذلك
موظفي التصنیع العسكري والفاحصین على مالك وزارة الدفاع والداخلیة عودة المفسوخة عقودھم وفق الفقرة (ج) كذلك من الحشد واالمن الوطني
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والجیش والشرطة، تطبیق قرار رقم (315) الخاص بتثبیت العقود واألجور الیومیین وكذلك تثبیت المحاضرین المجانیین من الذین خدموا العملیة
.التربویة

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

مجموعة من السادة نواب محافظة نینوى أتفقوا لتكونوا وفداً للذھاب إلى وزارة اإلعمار واإلسكان وسوف أكون داعم لكم للقیام بصیانة على األقل
.جسر أو أثنین وأیضاً للمشاریع الضروریة جداً والمحدودة في محافظات اخرى

-:النائبة بسمة محمد بسیم صبري –

الذین أخرجناھم من مجالس المحافظات واألقضیة والنواحي كان لدیھم رواتب یستلمونھا من ھذه المؤسسة التي ینتمون لھا، اآلن نحن تركناھم في
الشارع ولم نعطیھم تقاعد وبنفس الوقت لم نعید قسم منھم لدوائرھم المدنیة، لو طرحنا منھم عدد الموظفین الذین یستحقون تقاعد سوف یكون العدد

.المتبقي قلیل جداً، ھؤالء یحتاجون إلى إلتفاتة ألنھم أصحاب عوائل وأصحاب دخل وشریحة ال یستھان بھا

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

.قدمي كل ھذه المالحظات مكتوبة إلى اللجنة المالیة لكي یأخذوھا للدراسة

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

أنا أتمنى من جمیع السادة أعضاء مجلس النواب أن نعید ھذه الموازنة إلى الحكومة لتحتار بھا، أي نفقات سوف نخفضھا من ھذه الموازنة سواء
درجات أو الوزارات سوف ترمى كل االمور في ساحة مجلس النواب، لذلك أنا أتمنى على ھیأة الرئاسة وعلى السادة أعضاء مجلس النواب أن نعید

.ھذه الموازنة إلى الحكومة اإلتحادیة لتصحیح ھذه الموازنة ألن فیھا أخطاء كبیرة جداً ومنھا مخالف لقانون الموازنة اإلتحادیة

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

ھل تقترح إعادتھا إلى الحكومة؟

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

نعم، أنا اقترح ان نعیدھا إلى الحكومة لتخفیض ھذه الموازنة، ألنھا لیست موازنة ترشیق، ھذه موازنة إنفجاریة لیست موجودة منذ عام 2003
.ولغایة اآلن، أنا لدي أسباب

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

.ممكن تقدیم ھذا المقترح مع األسباب الموجبة إلى اللجنة المالیة لكي یأخذوا بھا

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

سوف أذكر بعض النقاط والمالحظات المھمة على الموازنة، قانون الموازنة خالف نص الدستور العراقي عندما ذكر في المادة ثالثاً (أ، ب، ج)
بتسویة قروض اإلقلیم، إذ إن الدستور العراقي في المادة (110) ینص صراحةً على إن القروض من الصالحیات الحصریة للحكومة اإلتحادیة وقد

خالفت ذلك الموازنة. كانت إجمال النفقات المخمنة في موازنة عام 2020 مبلغ (148) تریلیون دینار، بینما إرتفع في عام 2021 إلى (164)
تریلیون یعني بزیادة مقدارھا (16) تریلیون، على الرغم من اإلجراءات التقشفیة وفرض إستقطاعات على الرواتب بصورة عامة والضریبة ورفع
سعر بیع الدوالر من وزارة المالیة إلى البنك المركزي، أرتفعت النفقات الجاریة من (102) تریلیون في عام 2020 إلى (120) تریلیون في عام
2021 ونحن لدینا موازنة تقشفیة مجموع القوى العاملة في عام 2020 كان (3,152,544) درجة وظیفیة بینما بلغ في عام 2021 عدد القوى

.(%العاملة (3,263,834) عامل، بزیادة مقدارھا (111,290) موظف بالنسبة لزیادة قدرھا (3,4)، بینما النفقات الجاریة زادت (15

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

فقط للتوضیح بالنسبة للقرض لیس شرطاً أن یكون كل قرض مأخوذ من جھة معینة أو من مؤسسة معینة وإنما ھنالك إلتزامات بذمة جھة معینة،
.وھذه اإللتزامات قد تكتب أو قد تسمى على إنھا قرض، ولكنھا إلتزامات بذمة جھة معینة ویجب اإلیفاء بھا

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

أوالً: كنا نتمنى أن تكون ھذه الموازنة ھي موازنة الحقوق والواجبات، لكن لألسف الشدید من خالل متابعتي لجمیع آراء أعضاء مجلس النواب ما
عدا البعض یبدو إن ھذه الموازنة ھي موازنة سرقة الحقوق والواجبات، لذلك أضم صوتي لجمیع أعضاء مجلس النواب إلعادة الموازنة مرة أخرى
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.إلى الحكومة اإلتحادیة إلعادة بلورتھا مع أجتماعات مع مجلس النواب مع اإلخذ بجمیع اآلراء وإعادتھا مرة أخرى بما یتوافق مع الحقوق والواجبات

الموازنة لیست فقط الموازنة اإلتحادیة، ھناك موازنة مجلس النواب، عقود مجلس النواب وكذلك عقود حمایات مجلس النواب لغایة اآلن لم یذكرھم
أحد، كنا نتمنى ان یتم شمولھم بقرار الوزراء المرقم (315) وإذا إنتھت الدورة البرلمانیة یضافون على نفس المحافظات التي علیھا عضو مجلس

.النواب ویعینون ضمن حركة المالك

ثانیاً: أنا أضم صوتي لصوت النائب (سالم) في قضیة دعم الفالحین في الدورة البرلمانیة السابقة وفي كل الموازنات طالبنا وألكثر من مرة بأن یكون
ھنالك دعم للفالح حقیقي، الفالح یزرع موسم واحد فقط، وطالبنا بأن تكون أسعار الحنطة بین (650-750) والشعیر (550)، لألسف الشدید لغایة

اآلن لم نجد أي شيء، على العكس زاد الغضب على الفالح في قضیة مطالبتھ بجمیع القروض وأنا اطلب أن نمدد ھذه القروض مع القروض األخرى
المصروفة من قبل الحكومة العراقیة، یعني مواردھا والموارد األخرى من المصارف األھلیة بقضیة أما اإلطفاء أو التمدید أو تقلیل النسب، لیس من
المعقول جندي یستلم قرض من مصرف الرافدین (9) ملیون تصبح (16) ال توجد ھكذا نسبة زیادة (55%)، الجوھر في موازنة عام 2021 ھو

سعر صرف الدوالر، ال توجد نسبة وتناسب بین (120) والـ (145)، ھل فكر الُمشرع أو التنفیذي في قضیة مھمة جداً المستلمین قروض من الدولة
.بالدوالر تجار ومواطنین، یعني یكون السعر (125) معقول لكن (145) ھذا غیر ممكن

ثالثاً:كلنا طالبنا بموضوع میناء الفاو، لم نجد أي شيء وكأنما نحن عبارة عن شعارات داخل الفضائیات وداخل مجلس النواب، أرید فقرة مخصصة
.لمیناء الفاو الكبیر

-:النائبة نھلة حمد عبد صالح الراوي –

أوالً: نرید ان نؤكد على العویضات للمناطق المحررة منذ عام 2006 لغایة اآلن لم تكتمل وتوجد لدینا عدد كبیر من الدور المھدمة ومن الشھداء
والجرحى، أیضاً نؤكد على طریق الرمادي – القائم، ھذا الطریق إتحادي تقع علیھ ثالث دول سوریا والسعودیة واألردن، ھذا الطریق جانب واحد
واصبح یسمى طریق الموت، بسبب الحوادث الكثیرة التي تحدث في ھذا الطریق، نطالب بوضع مبلغ لھذا الطریق من أجل الحصول على طریق

.كبیر وآمن

ثانیاً: یوجد لدینا نھر الفرات من القائم إلى ان یصب في البصرة، ھذا النھر الترسبات أصبحت كبیرة جداً والتلوث كبیر جداً في النھر، نرجو من
اللجنة المالیة أن تھتم بھا بموضوع النھر أن یُكرى وتكون لھ جوانب حتى ال ینحرف عن المسار، الغاز منفي المنطقة الغربیة األنبار كثیر جداً أصبح
أكثر من النفط، نتمنى أن تكون ھنالك مبالغ للتنقیب عن الغاز من اجل تعظیم الموارد في العراق، یوجد أیضاً لدینا معمل الفوسفات قضى علیھ داعش

فھذا المعمل أصبح معطل وعدد كبیر من موظفیھ جالسین في البیوت یستلمون رواتب بدون عمل، أیضاً نستطیع أن نعظم الموارد عن طریق ھذا
المعمل، عندما یعمل نستطیع أیضاً أن نصدر مواد من ھذا المعمل، نؤكد على ان تكون ھنالك مبالغ للرعایة اإلجتماعیة، وزارة العمل والشؤون

اإلجتماعیة بما إنھ ال توجد تعیینات توجد أعداد كبیرة من األسر تتمنى أن یكون لھا راتب رعایة نتمنى أن یكون ھناك إھتمام بموضوع الرواتب،
موضوع مھم جداً النازح عندما یعود حددت لھ الدولة مبلغ (1,5) ملیون دینار، لغایة اآلن لم یستلم العائدین ھذ المبلغ نتمنى أیضاً أن یوضع في

.الموازنة

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

مالحظاتي حول مشروع قانون الموازنة بصورة عامة وجزء خاص بمحافظة واسط، المادة (15) ثانیاً، بخصوص شركات الھاتف النقال أتمنى ان
تكون ھنالك إضافة للفقرة وبخالفھ یتم إلغاء كافة العقود المبرمة مع شركات الھاتف النقال في حال عدم تسدیدھا لمستحقاتھا المالیة. المادة (21) ثالثاً،

تضمنت فقرة على الوزارات إیقاف النفقات الحكومیة غیر الضروریة، فھنا السؤال موجھ من قبل ھیأة الرئاسة إلى اللجنة المالیة، كیف یتم تحدید
النفقات غیر الضروریة من الضروریة؟ كان من األفضل إیضاحھا وتحدیدھا. المادة (38) أوالً، تضمنت اإلشارة إلى فتح باب اإلستثمار الخاص
والمشاركة مع القطاع الخاص إستثناًء من القوانین النافذة، أتمنى من اللجنة المالیة توضیح ھذه الفقرة. المادة (43) تضمنت اإلشارة بتخویل وزیر
المالیة بیع العقارات السكنیة وكان من المفترض منح ھذا األمر لمجلس الوزراء وبالتنسیق مع وزارة البلدیات واإلسكان واإلعمار ووفق تعلیمات

واضحة ومحددة وذلك لتالفي شبھات الفساد في ھذا الجانب. المادة (57) تضمن إشارة غریبة وغیر متعارف علیھا في كتابة القوانین وھي عدم نشر
مشروع القانون في الجریدة الرسمیة وھو أمر یخالف مبدأ الشفافیة، اتمنى من خالل ھیأة الرئاسة على اللجنة المالیة وھي مشكورة توضیح مثل ھذه
الفقرات،. وھنالك فقرة في المادة (4) ورد فیھا تخویل الوزراء ورؤساء الجھات غیر المرتبطة بوزراء والمحافظین ورؤوساء مجالس المحافظات

صالحیة إجراء المناقلة، السؤال ھنا مجالس المحافظات قد تم حلھا كیف یتم إعطاء ھذه الصالحیة إلى رؤوساء مجالس المحافظات وھم غیر
.موجودین كمجلس محافظة

ثانیاً: موضوع یتناول محافظة واسط، لدینا صندوق دعم واسط وھذا الصندوق كان مبني بقانون محلي من قبل مجلس المحافظة وبحل مجلس
المحافظة إنتھى ھذا الصندوق، ویكون ھنالك إجراءات حسابیة یتم من خاللھا توزیع الرواتب على العقود، حالیاً في مثل ھذا الموضوع ونحن

صراحةً في أزمة مالیة لصرف مستحقات الموظفین العقود، ألن ھذه العقود بالتحدید مبنیة على صندوق دعم واسط، فھذه أزمة محلیة في محافظة
واسط، ومنذ حل مجلس المحافظة ولغایة اآلن نحن في نفس الدوامة ونفس األزمة وأیضاً عقود مدیریة مجاري محافظة واسط عندما تحولت من

المركزیة إلى الالمركزیة بُنیت مثل ھذه الحسابات والمالیة على مجلس المحافظة وعلى المحافظة والمشكلة نفسھا ال توجد رواتب لمثل ھؤالء
الموظفین، أتمنى من ھیأة الرئاسة حل ھذه المسألة ألن مضى أكثر من سنة ونصف ونحن في دوامة في محافظة واسط، سؤال أخیر طرحتھ في

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

ً .ممثل الحكومة غیر موجود إن شاء هللا سیكون موجود قریبا

-:النائب عالء صباح ھاشم شلش الربیعي –

أشكر اللجنة المالیة على جھودھا في إعداد ھذه الموازنة بصورة جیدة، ونطلب من اللجنة المالیة ان تبذل جھداً أكبر في ھذه الموازنة، بإعتبار العراق
رؤیتھ اإلقتصادیة في الموازنة ال توجد رؤیة اقتصادیة وورقة اإلصالح تختلف عن الموازنة بالتالي تنعكس بالسلب واإلیجاب على حیاة العراقیین،

كان یفترض في ھذه الموازنة في ظل الظرف الذي یمر فیھ البلد واألزمة المالیة وھبوط أسعار النفط ومشاكل عدیدة یعاني منھا البلد أن یكون ھنالك
تعظیم لإلیرادات وتقلیل للنفقات، لكن الواضح أصبح العكس تعظیم للنفقات وتقلیل لإلیرادات وھذا ما موجود في ھذه الموازنة األضخم على مستوى

الموازنات السابقة في ظل الظرف الذي یمر بھ البلد، ھنالك مواد قانونیة كثیرة البد من إلغائھا ومنھا المادة (47) ھي بیع أصول الدولة ھذه یجب
على اللجنة المالیة ومجلس النواب إلغائھا، المادة (2) تحویل الشركات ھذه ایضاً، وھناك نقاط مكتوبة سوف أقدمھا اآلن بكتب رسمیة إلى اللجنة

المالیة، لألخذ بھا إلعتبارات عدیدة، على مجلس النواب أن یقوم بدوره في إعداد الموازنة ألنھا ھي التي ترسم السیاسة المالیة للبلد وتنعكس بالسلب
واإلیجاب على حیاة المواطن في العراق، الجمیع یعلم ھنالك ثالث موالید أُحلیت للتقاعد ولم یتم تعیین أي أحد منھا، في ھذه الموازنة یجب ان نضمن

.الدرجات الوظیفیة الحذف واإلستحداث، الكثیر من النقاط التي تم كتابتھا بكتب رسمیة سوف أسلمھا إلى اللجنة المالیة لألخذ بھا

-:النائب محمد شیاع صبار حاتم السوداني –

أوالً: أتمنى على رئاسة المجلس والجنة المالیة أن ال یتكرر نفس السیناریو في التصویت على موازنة عام 2019 عندما كنا أثناء التصویت نضیف
.مواد ونعدل مواد، نرید مسودة قبل (48) ساعة تكون واضحة امامنا حتى نحدد خیاراتنا كنواب في التصویت من عدمھ

ثانیاً: لدي مالحظات مكتوبة ال تتسع لثالث دقائق سوف أرسلھا بكتاب رسمي، لكن أمر مرور سریع على أھم ھذه المالحظات، قضیة تعدیل سعر
الصرف الذي أختلفنا جمیعنا في ھذا الموضوع، یحتاج مجلس النواب إستضافة لوزیر المالیة ومحافظ البنك المركزي لیبین باألرقام ما ھي الفوائد من

.ھذا القرار؟ حتى نحن نحدد موقفنا كنواب أما نمضي مع الحكومة في ھذا اإلجراء أو نتخذ موقف آخر

.ثالثاً: رفض أي أستقطاعات من رواتب الموظفین والمتقاعدین بإستثناء كبار المسؤولین

.رابعاً: قدمنا مقترح یتعلق بإجراءات الحمایة للطبقات الفقیرة والمتوسطة، ھذا المقترح من ثالث محاور

المحور األول: یتعلق بزیادة رواتب الحمایة اإلجتماعیة والتوسع بشمول (700) ألف وھو ضمن التخصیصات المرصودة (5) تریلیون، یعني لن
.نضیف أي شيء، ھذه دراسة رقمیة سوف تكون أمام اللجنة المالیة

المحور الثاني والثالث: الذي یتعلق بمفردات البطاقة التموینیة وزیادة الحد األدنى للراتب الوظیفي ھذا یحتاج إلى مناقلة وھذه صالحیة مجلس النواب،
.مناقلة من المستلزمات السلعیة والخدمیة التي إرتفعت بشكل غیر مسبوق وغیر معقول في ظل الظرف المالي

خامساً: قضیة التعیینات، التعیینات مھمة جداً سیادة الرئیس، لدینا (321) ألف وظیفة أضیفت ال نعرف كیف تعینوا ھؤالء (321) ألف، نحن لدینا
مجلس خدمة إتحادي واإلعتصامات موجودة، شھادات علیا وأختصاصات مختلفة، لیس لدینا طریق إال إضافة مادة واضحة ونص قانوني یتعلق بأنھ

.أي تعینات تكون حصراً من خالل مجلس الخدمة اإلتحادي مع إعطاء األفضلیة للمعتصمین

سادساً: ھناك منھج خاطئ یجب أن یتصدى مجلس النواب لھ بالنسبة لمسیرة عمل الحكومة التي تتعلق بتبني تمویل وتنفیذ مشاریع ضمن تخصیصات
الموازنة اإلتحادیة من الممكن تنفیذھا من خالل اإلستثمار مع وجود شركات راغبة باإلستثمار وأعطي مثال مطار الموصل ومیناء الفاو، وھذه

االموال التي نأخذھا أساساً إقتراض كان یفترض أن نحولھا، ما یتعلق بقضیة العالقة مع إقلیم كوردستان وھذه تحتاج أیضاً وضوح، ال نؤجلھا لیوم
التصویت، یحتاج حوار ویحتاج تفاھم حتى نتفق على النصوص القانونیة، قضیة القروض ھذه قد تكون نقطة خالفیة ألنھا تعني إقرار بأن أي

.محافظة بإمكانھا أن تقترض خالف القانون والدستور وموافقة الحكومة اإلتحادیة ویكون أمر واقع علینا ان نعالجھ في قانون الموازنة

سابعاً: حجم اإلقتراض الھائل بالنسبة لمشاریع الكھرباء، الیوم وصل الرقم في قانون الموازنة إلى (2) ملیار و (722) ملیون دوالر نضیفھا إلى
بحدود (12) تریلیون التي ھي مستحقات الوقود وتشغیل المحطات، السؤال إلى أین نحن ذاھبین بھذا الرقم؟ أین سیاسة الحكومة في قضیة الجبایة؟

.وأین سیاسة التأمین أو إستثمار الغاز الذي یحرق والمصافي المعطلة في ظل صرف ھذه األموال الطائلة

-:النائب عبود وحید عبود عنید العیساوي –

الموازنة بھذا الشكل ال تتوافق مع اإلنكماش اإلقتصادي واألزمات التي عصفت باإلقتصاد في العراق وجاءت كأكبر موازنة في المنطقة، والعجز
الذي یعادل عدد من موازنات الدول العربیة حتى إنھا تتعارض مع قانون اإلدارة المالیة بنسبة عجز (24%) من اإلنتاج المحلي اإلجمالي، جاءت
محملة بالدیون ملغومة في كثیر من المواد، كأن الحكومة قاصدة برمي ھذه اإلشكالیات على مجلس النواب، كنا نتأمل أن تعالج الكثیر من األزمات

وموجود عشرات األالف من المعتصمین على أبواب الوزارات وعلى أبواب المنطقة الخضراء مثال أصحاب الشھادات العلیا والمھندسین والمفسوخة
عقودھم والمفصولین السیاسیین ولم تعالج مفردات البطاقة التموینیة البائسة، ال یوجد دعم للقطاع الزراعي، طالبنا مثلما طالَب السید النائب في اللجنة
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الزراعیة تأجیل تسدید القروض وإلغاء الفوائد، ھذه كل موازنة في األعوام السابقة كنا نأجلھا ونضیفھا، وتعرضت لقوت الموظف، نالت ضریبة
الدخل من حقوق المتقاعد، وھو أصالً یسترد حقوقھ المالیة التي أستقطعت وأستثمرت في الصندوق التقاعدي لدى الدولة لسنوات متتالیة، بالتالي

قانون الضریبة رقم (113) أرحم مما ذكر في ھذه الموازنة. المادة (41) أكدت على تصحیح صنف األراضي المثقلة بھ نقداً أو إفراز حصتھ، القرار
جید لكن نحتاج ان نعالج من البنود المذكورة في ھذه المادة تعویض أصحاب حقوق التصرف عن قیمة المغروسات القائمة وعن قیم المنشآت الثابتة

التي أنشأت بشكل قانوني وخاصة عندما نفرز حصة الدولة عن حصة صاحب األرض وھذا ما مذكور في قانون (53) لسنة 1976 الخاص بتوحید
أصناف أراضي الدولة، مثالً األراضي الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو، المواد التي ذكرت في الموازنة تعرضت إلى بیع عقارات الدولة نرى

ان تحذف من الموازنة لكون آلیة البیع والشراء لھذه العقارات واللجان المعنیة والتخمین البد أن تكون وفق قانون بیع وإیجار أراضي أو أموال الدولة
أي إنھا في قانون دائم ولیست في قانون سنة واحدة وإذا مضینا في ھذا اإلجراء من وجھة نظري بیع موجودات وأصول ممتلكات الدولة معنى مؤشر

.خطیر إلفالس الدولة وإنھیار كیانھا

-:النائبة میسون جاسم داود عاتي الساعدي –

أوالً: جمیع السادة النواب ذكروا المعاناة وأسباب المظاھرات والمعتصمین التي ھي جمیعھا على العقود لجمیع الوزارات وعلى المحاضرین
واإلداریین والحرفیین وقراء المقاییس، أحد السادة النواب ظھر في برنامج تلفزیوني وقال اصالً ھذه الشریحة لیس لھا أي تخصیص مالي، وأنا أناشد
اللجنة المالیة وأقول لھم إن تعدیل قانون التقاعد عندما عدلناه كان الھدف منھ ھو توفیر فرص عمل للشباب، نحن وفرنا من تعدیل ھذا القانون (210)

ألف درجة وظیفیة، ھذا لغایة عام 2019، عام 2020 توفرت ما یقارب (40) ألف درجة وظیفیة، أي إحتمال (250) ألف درجة، أنا أتسأل أین
ھذه الدرجات وأین ھذه التخصیصات؟، نحن عرفنا إن الموازنة لیس فیھا ال أجور وال عقود وال تعیین جدید وال أي تشغیل، لكن نقول لماذا ھذه

الدرجات من الحذف واإلستحداث التي وفرناھا أصالً نعالج بھا موضوع العقود والمحاضرین واإلداریین والحرفیین وقراء المقاییس والسادة اعضاء
المجالس المحلیة، ھذه الشریحة المغبونة التي تم إحالتھا على التقاعد وفق قانون رقم (15) لسنة 2008، التعدیل األول لقانون التقاعد رقم (21)

حیث إنھم أستلموا رواتب تقاعدیة وھویات وبعد مرور سنتین تم إیقاف رواتبھم ومنذ عام 2010 ولغایة اآلن لم یستلموا أي راتب تقاعدي ولم
تحتسب لھم ھذه الخدمة ولیس لھم أي حقوق مكتسبة علماً إنھم وفق القانون متقاعدین ولدیھم ھویات، وعندما یبحثون عن وضعھم في الحاسوب یظھر

.بأنھم متقاعدین

ثانیاً: نرید معالجة ھذ الموضوع بإدراج فقرة ھي إلزام جمیع الوزارات بعودة ھؤالء أعضاء المجالس المحلیة القواطع واألحیاء عودتھم لوظائفھم
.السابقة

ثالثاً: إطالق رواتب كل من توفر لدیھم شرط العمر والخدمة الذي عدلناه في التعدیل األخیر لقانون رقم (26) لسنة 2019 ھذا تعدیل القانون لم
یشملھم  لألسف ألنھ لیس بأثر رجعي وإنما إبتدأ من تاریخ نشره في جریدة الوقائع الرسمیة من تاریخ 1/1/2020، مع العلم إن ھؤالء المتقاعدین
لدیھم شرطي العمر والخدمة قبل ھذا التاریخ، نحاول إدارج ھذه الفقرة ونتمنى من اللجنة المالیة إدراجھا وإطالق رواتبھم بالتاریخ المقبل أو بإقرار

.الموازنة

بما إنھ القاعدة تنص على ان القانون الالحق یلغي القرارات والقوانین السابقة لذلك تلغى جمیع القرارات والقوانین المجحفة بحق ھذه الشریحة
وشمولھم بالحد االدنى للتقاعد أو الحد االدنى لكل أجر وإلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم (211) لسنة 2013 المجحف وإلغاء نسبة (1/1000)

.یعني واحد عضو لكل ألف عائلة الذي كان یعتمد معیار العائلة ولیس معیار النسمة

لدینا إضافة فقرة مھمة جداً، عدم شمول المتقاعدین باإلستقطاعات األخیرة ألن رواتبھم جاءت من التوقیفات التقاعدیة فلماذا نضع علیھ إستقطاع
.ثاني؟ ھذا اوالً

.ثانیاً:  أن تكون جمیع الشرائح التي رواتبھم ضعیفة ال تُشمل بھذا اإلستقطاع

ثالثاً: أثني على األستاذ (محمد شیاع) الذي ذكر إن التعدیالت التي تجرى على قانون الموازنة المفروض تصل للسادة النواب قبل (48) ساعة لكي
.یطلعوا على جمیع التغیرات وإمكانیة قبل التصویت لبیان موافقتھم من عدمھا

-:النائب حامد عباس یاسین ھاشم الموسوي –

سبق وإن قدمنا تواقیع بأكثر من مئة نائب بما یتعلق بالتصویت على أصحاب الدرجات الخاصة ورؤساء الھیأت المستقلة في قانون تمویل العجز
المالي، وكان ھنالك وعد من قبل اللجنة المالیة بأن توضع ھذه الفقرة في موازنة عام 2021، كما تعلمون بأن الدستور العراقي قد وضع صالحیة

مطلقة لمجلس النواب العراقي في التصویت على رؤساء الھیأت المستقلة وأصحاب الدرجات الخاصة والسفراء في المادة (61، 80) من الدستور،
موازنة عام 2019 أجبرت الحكومة السابقة على اإلیفاء بھذا اإللتزام ووضعت مدة زمنیة، لذلك أقترح على اللجنة المالیة اإللتزام بھذا النص

الدستوري وإعادة الھیبة إلى السلطة التشریعیة، التغول واإلستعالء على السلطة التشریعیة خالل الفترة الماضیة ومحاولة الحكومة أن تأتي بشخصیات
غیر مؤھلة، انا لدي سؤال برلماني ألحد رؤساء الھیأت المستقلة حول شھادتھ الجامعیة، وجدنا إن اإلضبارة لرئیس الھیأة المستقلة فارغة ال توجد
شھادة جامعیة وبالتالي ھذه إساءة كبیرة إلى الدولة العراقیة، وعلى مجلس النواب العراقي أن یجبر الحكومة على إحضار رؤساء الھیأت المستقلة
الذین بعضھم جاء ضمن صفقة سیاسیة وبعضھم جاء من أجل أمور ال تصب في صالح العراق وضمن محاصصة وثبت لھذا المجلس الموقر بأن

البعض منھم غیر قادر على إدارة ھذه المؤسسات، أعود وأكرر إن ھذه الصالحیة ھي صالحیة حصریة وفرصة كبیرة لمجلس النواب العراقي على
.إجبار الحكومة على إحترام اإلستحقاقات الدستوریة

أل
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-:النائب عبد األمیر نجم عبد هللا المیاحي –

كنت أتمنى الحضور ألعضاء مجلس النواب في ھذه اللحظات لكي نحتكم بصراحة بما یجري في ھذه الموازنة، الیوم عندما نتكلم عن واردات وعن
نفقات في ھذه الموازنة وعندما نتكلم عن محافظات منتجة ومصدرة للنفط وعندما نتكلم عن محافظات ھي المنفذ البحري الوحید للعراق ونأتي إلى
ھذه الموازنة نجد االستحقاقات قلیلة جداً وضئیلة ومخجلة ومخزیة ویعبر عنھا ھذه االستحقاقات وأستھزاء بأبناء ھذه المحافظات الیوم إذا ما تكلمنا
عن محافظة البصرة وھي المنفذ الوحید البحري للعراق وھي عاصمة العراق األقتصادیة محافظة البصرة ما یقارب أكثر من ملیوني برمیل تصدر

وتسد من موازنة األتحادیة ما یقارب (90-91%) في النھایة عنما نأتي نرى أستحقاق البصرة تریلیون واحداً فقط ھل ھذا من المعقول عندما نذھب
الى أستحقاقات البصرة من البترودوالر نجد أستحقاقات البصرة ما یعادل بیع نفط لیومین فقط  یعني خالل ھذه السنین الطویلة البصرة تھدر بخیراتھا

من منافذھا ومن نفطھا ومن أبناءھا حتى في القتال البصرة ھي األول في الشھداء في الدفاع عن المحافظات في النھایة البصرة في ھذه الطریقة
یستھزأ بھا من قبل ھذه الحكومة، في النھایة ھناك سؤال الجمیع الیوم جمیع المكونات في مجلس النواب وكل أعضاء مجلس النواب وكل الكتل
السیاسیة نجدھم معترضون على ھذه الموازنة من وضع ھذه الموازنة؟ ممثلین الشعب الیوم جمیعھم ھم ممثلین في مجلس النواب  وفي مجلس

الوزراء من وضع ھذه الموازنة حتى یكون ھذا األعتراض بھذا الحجم الكبیر جمیع المكونات معترضة جمیع الكتل السیاسیة معترضة ال أعرف ھذه
الموازنة تم إعدادھا من خارج العراق وجاءت الى مجلس النواب ھذا السؤال نحتاج إلى إجابة إلیھ وإذا الحكومة ھي أعدت ھذه الموازنة أین الحكومة

العراقیة وأین الوزراء من حال المحافظات العراقیة أین المساواة؟ ھل من المعقول أن محافظة تسد من الموازنة األتحادیة (91%) تعطي تریلیون
واحد فقط ھل ھذا من اإلنصاف ومن العدل؟! ھل یعقل عندما نأتي الى صندوق األعمار للمحافظات المحررة من المحافظات المتضررة والمحافظات
المضحیة التي ضحت من أجل تحریر ھذه المحافظات وقدمت أبناءھا وإذا ما عدنا إلى الحروب السابقة حرب البعث مع الجمھوریة االسالمیة وحرب

البعث مع دولة الكویت دفعت البصرة ثمناً كبیراً والدلیل ھناك حتى ھذه اللحظة ھناك أقضیة ونواحي وقرى قد ُمحیت إلى األخیر لم تعطى صندوق
.أعمار محافظة البصرة

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

.أكمل معاناة البصرة

-:النائب عبد االمیر نجم عبد هللا المیاحي –

بصراحة إذا ما ذھبنا ووجدنا خلو ھذه الموازنة من قانون (315) لألجراء الیومیین والعقود والمجانیین خلوھا من المفسوخة عقودھم من أبناء الحشد
الشعبي والدفاع والداخلیة خلوھا من القطاع الصحي المترھل في جمیع المحافظات وأنا أتكلم الیوم عن محافظة البصرة جمیع المؤسسات الصحیة ال

تصلح إلى معالجة المرضى وھناك لدینا في محافظة البصرة مرض السرطان وال توجد عالجات لھذا المرض في محافظة البصرة وتخصیصات
مالیة لعالج المصابین بھذا المرض، القطاع الزراعي كذلك مھمل القطاع التربوي منھمل البترو دوالر منذ عام 2010 وحتى ھذه اللحظة لم تعطى

محافظة البصرة من البترودوالر ھناك دیون على الحكومة األتحادیة ما یقارب عشرون تریلیون دینار عراقي في ذمة الحكومة العراقیة لمحافظة
البصرة فعلى الحكومة أن تنظر إذا كانت الحكومة ھي من أعدت ھذه الموازنة علیھا أن تعید النظر بإعطاء استحقاق محافظة البصرة من إعمارھا

ومن اعطائھا استحقاقھا من البترودوالر وبصراحة جاءت سائل وانا بعثت رسالة الى المرجعیة الدینیة على أن تعطي رأیھا أن محافظة البصرة تعلن
.نفسھا إقلیم وجاءت ھذه الرسائل من العشائر ومن الشیوخ ومن الوجھاء ومن بعض سیاسیین في محافظة البصرة

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

الحدیث عن معاناة المحافظات العراقیة وخاصة محافظة البصرة ال ینتھي علماً أن الحكومة الحالیة عندما منحت الثقة ھنا في ھذه القاعة وعدت
.بإنصاف محافظة البصرة بالذات لذلك نقف مع مطالب جماھیرنا وأھلنا في محافظة البصرة وفي كل المحافظات العراقیة

-:النائب قصي عباس محمد حسین –

في ظل كل ھذا األعتراض والمآخذ على ھذه الموازنة من قبل أغلب إن لم أقول الجمیع ممثلي الشعب في ظل كل ھذه المفارقات والتناقضات ما بین
الموازنة وما بین الورق الذي تقدمھا الحكومة (الورقة البیضاء) حقیقة أنا أسأل لماذا خطت الحكومة ھذه الخطوة ودون أن تأخذ رأي المجلس

وخاصة اللجنة المالیة؟ كان من المفترض أن یكون ھناك تنسیق عالي المستوى وقبل أن تقدم الموازنة الى الحكومة على كل األحوال نحن ما یھمنا
سیدي الرئیس بأن یكون ھناك إلتزام لتطبیق العدالة أي أن یكون تقسیم الموازنة حسب الكثافة السكانیة وأیضاً األخذ بنظر االعتبار المحرومیة

محرومیھ بعض المحافظات كنینوى وما أدراَك ما نینوى وما تحملت من نكبات نینوى تأتي بعد العاصمة بغداد من حیث الكثافة السكانیة كانت نینوى
وال زالت منكوبة على الرغم من مرور أكثر من ثالث أعوام على تحریرھا ظلمت نینوى في ھذه الموازنة بعد مضي كل ھذه الفترة ثالث أعوام على
التحریر والزالت البنى التحتیة مدمرة والطرق والجسور والمستشفیات ومطار الموصل وغیرھا من المرافق الحیویة ولھذا بصراحة تحتاج نینوى الى

وقفة حقیقیة من ممثلي جمیع المحافظات حتى اآلن لم تصل نسبة تعویض المتضررین (10%) من التعویضات حتى الیوم لم تصل نسبة مستحقي
ً منحة العودة التي مبلغھا ملیون ونصف (5%) ونحن منذ ثالث أعوام لھذا نطالب بتخصیص مبالغ مناسبة الى المتضررین والنازحین العائدین دعما
لألستقرار في ھذه المحافظة، ھناك نقاط مشتركة مع بقیة المحافظات المحاضرین الموظفین المجانیین كذلك موضوع المفصولین والمفسوخة عقودھم
من الشرطة والحشد والجیش وأیضاً المشمولین بقرار (315) موضوع إعادة منتسبي التصنیع العسكري ھؤالء أعدادھم حقیقة لیست كبیرة نتمنى أن

تكون التعیینات حسب األقدمیة وان ینصف الخریجین األوائل وذوي الشھداء وكذلك المعاقین وان یخصص لھم نسبة من التعیینات في الموازنة
.القادمة

أ أ ً أ أ
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موضوع أخیر أعتقد ھذا الموضوع جداً مھم وطالما أكدنا علیھ فیما یخص منطقة سھل نینوى والتي بھا مشكلة مستعصیة أال وھي معضلة توزیع
األراضي على المستفیدین حسب مسقط الرأس منذ عام 2003 ھذه المعانات موجودة أنا تقدمت بطلب قبل أیام في موضوع إعادة استحداث ناحیة

بازوایة علماً بأن ھناك قرار منذ عام 2012 وأیضاً قرار مجلس الوزراء وكذلك مجلس المحافظة أتمنى أن یدرج ھذا الموضوع ویخصص لھ
.األموال موضوع استحداث ناحیة بازوایة

-:النائب بختیار جبار علي محمد –

حول موضوع مشروع الموازنة لديَّ خمسة مالحظات جوھریة كاآلتي (أوالً) محافظة حلبجة ان حلبجة الشھیدة لیست رمزاً ألضطھاد شعب
كردستان فقط بل ان فاجعة القصف الكیماوي للمدینة في 16/3/ 1988 كانت العامل الرئیسي لیعلم العالم بوحشیة وظلم النظام البعثي أتجاه أبناء

الشعب العراقي مما أدى الحقاً إلى األجماع في موقف المجتمع الدولي لمساعدة العراقیین على إسقاط نظام صدام الدكتاتوري من ھذا المنطلق أُطالب
.أعضاء اللجنة المالیة بوضع الفقرة لتخصیص وتحدید المبلغ الى حلبجة الشھیدة وتحدید أیضاً آلیة من اجل وصول المبلغ الى المحافظة مباشرةً

ثانیاً) مستحقات الفالحین تحدید فترة زمینھ محددة من قبل مجلس النواب وذلك من خالل فقرة جدیدة لكي یستطیع ان یقوم المجلس بتلبیة مستحقات)
الفالحین وخاصة كل الدیون المتراكمة على الحكومة وھي سنوات 2014/ 2015 / 2016 /2017 الن ھذا األمر قد أصبح أجحافاً واضحاً بحق

.الفالحین خاصة في إقلیم كردستان

ثالثاً) ھذه الموازنة تضمنت قساوة  كبیرة على شرائح الموظفین وأصحاب الدخل المحدود كونھا فرضت سعراً جدیداً للضریبة في مخالفة قانونیة)
واضحة الن قانون الضریبة قانون ثابت على عكس قوانین الموازنات األتحادیة التي تتغیر بتغییر األعوام فكیف تم تغییر سعر الضریبة الثابت في

قانون متغیر؟

رابعاً) الكل یعلم بأن الحكومة تأخرت ألرسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب وھذا مخالفة دستوریة وقانونیة إضافة الى ذلك ھنالك)
عجزاً كبیر وغیر مقبول من الموازنة  وأیضاً وجود قروض وحجم كبیر من غیر المنطقي من الموازنة وھي (164) تریلیون دینار كل ذلك األسباب
وما بعده ما یسمى ھذه الموازنة بالموازنة الكارثیة الن حسب المعلومات والبیانات الرسمیة والدقیقة لألنفاق الحقیقي یساوي (120) تریلیون ورواتب

.الموظفین والمتقاعدین والرعایة األجتماعیة ال یتجاوز (55) تریلیون دینار

خامساً) أرى أن ھذا المشروع یتعارض مع الورقة البیضاء التي رسمت الحكومة سیاسة إصالحیة سواء كان على الصعیدي اإلداري والمالي لكن)
ھذه الموازنة بھا إشكالیات كثیرة حول مفھوم اإلصالح وعملیة مساعدة الشریحة محدود الدخل مثالً إنخفاض سعر الدینار مقابل الدوالر وتضمن ھذا

.مشروع الموازنة تنعكس سلبیاً على معیشة المواطنین ومستوى دخل الفرد

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

نتضامن مع مستحقات محافظة حلبجة وأھل حلبجة وندعو الحكومة األتحادیة إلى اإلیفاء بألتزاماتھا أتجاه جمیع المحافظات العراقیة وخاصة
المتضررة منھا وباألخص محافظة حلبجة، وكذلك ندعو الحكومة إلى اإلسراع بصرف مستحقات الفالحین للسنوات السابقة لجمیع المحافظات

.محافظات اإلقلیم ونینوى والنجف وباقي المحافظات الجنوبیة

.السقف الزمني تستمر الجلسة حتى الساعة السابعة، ونستمر یوم غد إن شاء هللا

-:النائب خلیل محمد سعید احمد عباس جوالق –

من خالل اطالعي الى قانون الموازنة وقیمة الموازنة (164) تریلیون ھذه موازنة كارثیة موازنة مجحفة أوالً لم تراعي تخصیصات المحافظات
وأخص بالذكر تخصیص محافظة نینوى، واألمر اآلخر لم تراعي الفقرات التي كنا نطالب بھا واآلن أؤكد على مطالبتھا وھي تضمین قرار مجلس

الوزراء (315) الخاص بتثبیت العقود واألجراء الیومیین والمحاضرین المجانیین الفقرة الثانیة ال یوجد مبالغ كافیة من أجل صرف تعویضات
المتضررین جراء العملیات العسكریة أو األخطار العسكریة في المحافظات المحررة ومن ضمنھا محافظة نینوى ال أرید أُطیل أكثر سیادة الرئیس

.لكن فقط أن أوضح بعض النقاط إذا تسمح لي بالوقت طبعاً أتكلم بأسم النواب ألن أغلب النواب رافضون

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

.تكلم بأسم حضرتك

-:النائب خلیل محمد سعید احمد جوالق –

أغلب النواب رافضون لتمریر ھذه الموازنة حقیقة موازنة مجحفة بحق الشعب العراقي نرفض األستقطاعات عن رواتب الموظفین عدا كبار
المسؤولین، نطالب بتثبیت عقود المفوضیة العلیا لالنتخابات سیدي الرئیس ھذا أمر مھم جداً أصبح لھم عشر سنوات أو خمس عشر سنة حتى الیوم لم

یتم تثبیتھا، تعیین خریجین القدامى وخریجین األوائل التي ألزمتھا الحكومة على نفسھا، تضمین مبالغ كافیة لحساب وزارة الھجرة والمھجرین بما
یضمن دعم عودة النازحین واإلسراع بصرف منحة النازحین الملیون ونصف، زیادة إعادة المشمولین بشبكة الرعایة االجتماعیة، إنصاف عقود
الكھرباء وصرف رواتبھم متوقفة منذ تسعة أشھر، تضمین مبالغ لتحویل األجراء الیومیین في معامل السمنت الشمالیة والتي عددھم 3999 أجر
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یومي، عودة المفسوخة عقودھم من منتسبي وزارة الداخلیة والدفاع والحشد الشعبي، تضمین مبالغ مالیة للفاحصین عن الداخلیة 2017/2018،
تضمین مبالغ كافیة لصرف مستحقات المقاولین وأیضاً تضمین مبالغ كافیة لصرف مستحقات الفالحین واالتحادیة واالقلیم لألعوام 2014/ 2019/
2020، كما أُطالب سید الرئیس بتخصیص مبلغ كافي ألستحداث مشروع قانون أستحداث محافظة تلعفر الذي صوت علیھ في جلسة مجلس الوزراء

.المرقم ( 22) لعام 2014 تم أكمال كافة األولیات ولألمانة أنا سلمت الكتاب لمجلس النواب فأرجو من اللجنة المالیة تضمین ھذا المبلغ

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

.تحیاتنا لتلعفر وألھالي تلعفر، لو السادة النواب یقومون بمساعدتنا واأللتزام بالوقت لكي نشمل عدد أكبر من مداخالت السادة النواب

-:النائب محمد رضا داود ناصر –

أعتقد القوات المسلحة العراقیة بصورة عامة وقوى األمن الداخلي دخلت معارك كثیرة مع داعش وخرجت منتصرة ولكن ھذه المعارك من المؤكد
أستنزفت الكثیر من السالح والكثیر من المعدات ونحتاج إلى موازنة ترتقي بمستوى إعادة تنظیم ھذه القوات العراقیة لكي یحتفظ العراق بسیادتھ

.ویحافظ على أمنھ وبذلك ننطلق إلى االقتصاد والسلم المجتمعي

سیادة الرئیس أردت أن أوضح انھ في عام 2019 من الموازنة عندما قمنا بإقرار (105) ألف درجة إلعادة المفسوخة عقودھم وعادوا (65) ألف
وأنا أقول (35) الف درجة بقیت في وزارة المالیة مجمدة حتى اآلن ولدینا ناس قبل 10/6/2014 أیضاً مفسوخة عقودھم والمفروض أن توجد ھناك
عدالة ممكن شمول ھؤالء الذین تم فسخ عقودھم من قبل 10/6/2014 نصل إلى (10) أو (12) حتى تكون ھناك عدالة في إعادة المنتسبین تحتاج

وزارة الدفاع إلى مؤسسات وخاصة الكلیة العسكریة والدفاع متوقفة بدورة (83) على تخصیص ألف درجة وظیفیة إلدخال دورة (83) وھم
ینتظرون منذ ثالث سنوات، كذلك لدینا الدفاع والداخلیة أیضاً فقط في عام 2019 أقرت لتحویل العسكر أو الشرطة الراغبین إلى الوزارات المدنیة

وھذا لیس بھا جنبھ مالیة بالعكس ھذه سوف تخفض من رواتبھم إذا نقلوا الى التربیة أو إلى الوزارات األخرى نحن نعلم ان رواتب الدفاع او الداخلیة
!أعلى من تلك الوزرات ولكن ال یجري تطبیق ھذه الفقرة ال نعلم لماذا

الفقرة األُخرى طبعاً ھذه التضمینات وھذه الكتب ترفع الى ھیاة الرئاسة وحصلت على خمسون توقیعاً لتضمینھا في الموازنة وخاصة بما یخص
العناصر الذین تم فسخ عقودھم ظلماً في عام 2008-2009 بما یسمى بـ(صولة الفرسان) في ذلك الوقت كذلك أُطالب بتخصیص وھم لیسوا أكثر

.من ألف شخص بل أقل من ألف بتضمینھم في الموازنة

النقطة األخرى فاحصین على وزارة الداخلیة وقد أكملوا كل اإلجراءات وحتى تم صدور أمر إداري بھم أكثر من عشرون ألف شخص لم یجري
إعادتھم بالرغم من مخاطبات وزارة الداخلیة غلى وزارة المالیة وكذلك إلى لجنة األمن والدفاع ونحن بدورنا أیضاً خاطبنا وزارة المالیة لتخصیص

ھذه الدرجات ھؤالء الشباب والذین یعتصمون دائماً أمام وزارة الداخلیة وكذلك في تقاطعات المنطقة الخضراء ضمن منتسبي المفسوخة عقودھم
.وھؤالء نعم ھم أخطئوا ودخلوا غیاب ولكن ممكن إعطائھم فرصة أخرى وإعادتھم لترصین جیشنا وإعادة القوة لجیشنا

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

أخوان ھل یوجد أحد من اللجنة المالیة؟

-:النائب غالب محمد علي شكر حسین –

في الحقیقة أرید أن تكلم عن موضوعین مھمین مرتبطة بحیاة المواطنین في إقلیم كردستان، أوالً رواتب الموظفین في إقلیم كردستان مع األسف
اللجنة المالیة في تقریرھا لم یثبتھا بأي كالم على موضوع رواتب الموظفین في اقلیم كردستان كما نعرف بھذه السنة في سنة 2020 الموظفین في

اقلیم كردستان المستلمین خمس رواتب ولكن أقرانھم في الحكومة العراقیة أستلموا أكثر من (11) راتباً لذا إعطاء رواتب الموظفین في اقلیم كردستان
مسؤولیة الحكومتین االتحادیة واالقلیم ولكن قطع رواتبھم تعود إلى ان الحكومة العراقیة حكومة ضعیفة وحكومة االقلیم لم تلتزم بالبنود الموجودة في

الموازنات السابقة إذا حكومة االقلیم لم تلتزم بتسلیم النفط االقلیم فعلى الحكومة االتحادیة أتخاذ اإلجراءات ضد المسؤولین في حكومة االقلیم ولكن
حكومة األتحادیة تعمل بعكس ویتفق مع مفسدین في اقلیم كردستان ویقطع رواتب الموظفین في البسطاء الذین لیس لدیھم ال حول وال قوة، لذا نطالب

من اللجنة المالیة الیوم أعضاء مجلس النواب بتثبیت فقرة أعطاء رواتب الموظفین في اقلیم كردستان بشكل مباشر ونحن كنواب تقریباً أعطینا الى
.الرئاسة والى اللجنة المالیة مشروع بتوقیع أكثر من (140) نائباً لربط رواتب الموظفین في اقلیم كردستان بشكل مباشر مع الحكومة العراقیة

الموضوع الثاني وھو الدرجة الوظیفیة في اقلیم كردستان الدرجة الوظیفیة المثبتة في موازنة 2021 حصة اقلیم كردستان یعني منذ عام 2011 حتى
اآلن لم یغیر بدرجة وظیفیة ولم یضاف بدرجة وظیفیة على الدرجة الوظیفیة الموجودة في عام 2011 وھو (682) الف وكما نعلم أن الدرجات
الوظیفیة في السنوات السابقة في الحكومة العراقیة تغیر بشكل كبیر وأعطیك مثاالً منذ عام 2019 حتى عام 2020 تغیر بنسبة تقریباً اكثر من

(500) الف درجة وظیفیة ولكن نسبة الحكومة االقلیم موجودة كما علیھ في عام 2011 وكما نعلم ان أكثر من (200) ألف خریج من الشباب لم
.یتعینوا حتى اآلن لذا نطالب تغییر ھذه الدرجات الوظیفیة الموجودة

 

-:النائب جاسم موحان عبدال خماط –
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سیادة الرئیس جمیع األخوة الذین تفضلوا بالمداخالت ھي مداخالت منقولة من الشعب العراقي الى اللجنة المالیة یجب أن تؤخذ بنظر االعتبار ال
یجب أن تضرب جمیع ھذه اآلراء بعرض الحائط عندما تصل الى اتفاقات على أعداد قلیلة من ممثلي الشعب العراقي ومثلما نقول بالمثل الدارج ھذه

األمور سوف تكون لھا تداعیات على الشارع العراقي

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

.كال سیادة النائب المالحظات ال تضرب عرض الحائط وإنما تؤخذ وتدون كل المالحظات لكن تدرسھا

-:النائب جاسم موحان عبدال خماط –

الرأي السائد أو اإلجماع في مجلس النواب ذكر حجم الموازنة والمبالغة باألرقام معالجة النفقات معالجة قضیة األرتفاع المفاجئ للدوالر وقضیة عدم
أستھداف الرواتب وكذلك الحذف واألستحداث وتفعیلھ ورفع سعر البرمیل حتى یتم تقلیص العجز ھنالك رسالة من المواطنین التي تشمل الـ(430)
الذین وعدھم السید رئیس مجلس الوزراء بأن یشملون بالتعیینات وحتى اآلن لم یذكر أسمائھم في ھذه الموازنة والـ(30) ألف الذین ھم في البصرة

كذلك قضیة مھندسي النفط الذین ھم المعتصمین أمام الوزارة اإلدارة واألقتصاد، العلوم السیاسیة، اإلعالم والـ(315)، وھناك نقطة مھمة سیادة
الرئیس ھي قضیة الیوم لدینا عمالھ تقدر بـ(96) ألف أجنبي یعملون في وزارة النفط فقط وعندما تم أستضافة األخوة المعنیین في وزارة النفط

أعطونا أن الرقم الـ(32) ألف لكن عندما دققنا وصلنا إلى أرقام حقیقیة تشكل (96) ألف أجنبي ونحن الیوم لدینا متظاھرین یقدرون بـسبعة أالف
.وثمانیة آالف من الممكن أن تفتح ھذه الوزارة أبوابھا وتقلص أعداد العمالة وتستوعب ھؤالء الشباب

-:النائبة سھام موسى حمود الموسوي –

السید الرئیس جمیع النواب الیوم یتساءلون عن ھذه الموازنة بھذا الحجم بأنھا بلغت (164) ملیار أذا ھذه الموازنة بھذا الحجم ال یوجد بھ تعیینات وال
تثبیت للعقود وال یوجد اعادة للمفسوخة عقودھم وال یوجد تثبیت للمحاضرین، ھذه البنود وھذه الفقرات ماذا تتضمن بخصوص أي شيء، طبعاً نحن

ال یمكن أن تمر الموازنة بھذه الطریقة ھذه الموازنة فقراتھا مثیر للجدل ومثیر للشكوك یوجد عندنا الیوم، كیف تقول الحكومة بدفع مستحقات
للشركات المتعاقد وقروض متعاقد معھا االقلیم وأن حسب القانون االقلیم غیر مسموح لھ أن یتعاقد ویستقرض یعني القروض الخارجیة ال یسمح لھ

األقلیم أن یقترض، وإنما ھي اختصاص الحكومة المركزیة وأن الیوم یوجد عندنا معلومات أن طلب كم المبالغ أو ما ھي قیمة القروض الذي قام
االقلیم االقتراض من الدول الخارجیة أو تعاقد مع شركات خارجیة، ونحن بالتأكید ھذا خرق للقانون وتجاوز على حصص المحافظات االخرى، یوجد

عندنا محافظة الدیوانیة السید الرئیس الیوم ھذه الموازنة من مشاكل الدیوانیة وخاصة محافظة الدیوانیة تعاني من سوء الخدمات ومن سوء
التخصیصات قلة التخصیصات محافظة الدیوانیة الیوم اعضاء مجلس النواب والحكومة یعرفون أن عمل المجاري بالدیوانیة راتبة (30,50) الف

من عندنا الیوم كل نحن مسؤولین واعضاء مجلس النواب الحكومة نفسھا یقبل ویعیش عائلة (30,50) الف الیوم یوجد عندنا عمل مجاري یتقاضى
راتب (30) الف وعمال التنظیفات یتقضى راتب (75) الف عالج مشكلة الیوم بھذه الموازنة وضع فقرة أن یعدل رواتبھم و یعیشون كباقي الناس،

ً الیوم نحن نعترض وایضاً یجب أن یكون ضمن الموازنة أن معالجة رواتب عمال المجاري دائرة مجاري الدیوانیة وأیضاً عمال التنظیف، طبعا
رواتب عمال المجاري في الدیوانیة یختلف عن باقي المحافظات بسبب ادارة المحافظة السابقة والمحافظة الحالیة سببت أن یكون رواتب الموظفین

.بھذا المستوى

یوجد عندي سؤال أن ھذه الموازنة وھذه األموال فكرت أو عالجت موضوع األجور في دائرة الموارد المالیة الذي أعطوھم إجازة إجباریة أكثر من
(3000) عامل خدمتھم (8) سنوات وعشرة سنوات تم تسریحھم اجباریاً قبل (3) سنوات الیوم ال أحد فكر بھم وال یوجد أحد یعالج مشكلتھم الیوم

یأتون بتعیینات نحن ال نعرف ما ھو مصدرھا وكیف تم تعیینھم ویوجد ناس خدمتھم (10-8) سنوات لیس ھناك معالجة لمشكلتھم، أیضاً یوجد لدینا
مشاكل كثیر في دائرة الموارد البشریة أن األجور كان دوامھم (3) سنوات، مشاكل باألجور والعقود الموارد المائیة یجب أن تعالج في ھذه الموازنة
اآلن ھذه عوائل وناس تعمل وتقدم خدمة بدون راتب أیضاً یجب معالجتھا، یوجد لدینا فقرة استقطاع رواتب الموظفین طبعاً نحن كل أعضاء مجلس

.النواب متفقین أن ال یمكن أن تمرر في تخفیض في رواتب الموظفین

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

.ست سھام ال تشرحي الفقرات، عددي الفقرات بدون شرح بدون تفصیل

-:النائبة سھام موسى حمود الموسوي –

نحن نرفض قطع أو استقطاع رواتب الموظفین ألن الموظف تعرض إلى ثالثة مرات باالستقطاع، أوالً ارتفاع سعر الدوالر أیضاً أثر على الموظف
.وارتفاع األسعار وأیضاً رواتب الموظفین استقطاعھا طبعاً بالتأكید نحن ال نقبل وسوف نرفض ھذه الفقرة أن تمرر داخل مجلس النواب

-:النائب احمد سلیمان یاسین الصفار –

ال یوجد استقطاعات الحكومة ال یوجد ھناك استقطاعات من رواتب الموظفین بمشروع الموازنة، فقط یوجد ضریبة وھذا خطأ قانوني ونحن أصالً
.سوف نرفضھ، اآلن الضریبة قانون دائم والموازنة قانون مؤقت ال یجوز تضمین قانون مؤقت تعدیالت على القانون الدائم ال یوجد أي استقطاعات

-:النائب محمد شاكر محمد –
أ ً
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طبعاً المالحظ مشروع قانون الموازنة قد خال من االشارة إلى تخصیص أموال للفالحین إقلیم كردستان حیث ان الحكومة االتحادیة مدیونة لفالحین
.إقلیم كردستان

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

.فقط تصحیح السید النائب ھو المستحقات لیس فقط إقلیم كردستان حتى محافظات اخرى مثل نینوى والنجف

-:النائب محمد شاكر محمد –

السید الرئیس نواب من المحافظات تحدثوا عن مستحقات الفالحین التابعة لمحفظاتھم أنا من إقلیم كردستان أیضاً أتحدث عن مستحقات الفالحین في
.إقلیم كردستان

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

.یعني السنوات السابقة أیضاً تشمل ذلك

-:النائب محمد شاكر محمد –

أنا أدافع عن إقلیم كردستان ومن حق النواب اآلخرین أن یدافعوا عن حقوقھم ونحن معھم في ذلك، مشروع الموازنة خال من االشارة إلى مستحقات
فالحي إقلیم كردستان الحكومة االتحادیة الكل یعلم أنھا مدینھ لفالحین إقلیم كردستان ولم تدفع مستحقاتھم المالیة لألعوام 2014, 2015, 2016 وقد

مضى على ذلك أكثر من خمسة سنوات، نحن نواب الكرد تصلنا عشرات المناشدات من الفالحین یستفسرون عن مصیر مستحقاتھم المالیة التي ھي
من عرق جبینھم ومن نتاج كدھم وتعبھم وجھدھم الشخصي وھي لیست منة من أحد، كما ھي لیست الملفات العالقة بین الحكومة االتحادیة وحكومة
إقلیم كردستان، لذلك نطلب أن یضمن القانون مادة خاصة بحقوق وأموال ھذه الشریحة المظلومة ونطلب من السادة النواب أن یقفوا معنا بخصوص

.ھذه القضیة ألنصاف ھذه الشریحة الكادحة لرفع الغبن عنھم

-:النائب صائب خدر نایف –

بدایةً نحن نشكر اللجنة المالیة لجھودھا في قانون الموازنة ھذا القانون ھم ھناك جملة من المالحظات حقیقتاً أحب أن أطرحھا على اللجنة المالیة
ونتطلع أن یتم أخذھا بنظر األعتبار، أذا سلمنا مسبقاً أن نحن عملنا على تقدیمھا إلى اللجنة ولكن نود أن یكون ھناك دعم لھا، ھناك موضوع

الدرجات التعویضیة لألقلیات، السید الرئیس ھذه الدرجات التعویضیة سبق وأن صدر في قرارات لمجلس الوزراء في 2018 , 2019 لألیزیدیین
والمسیحیین والشبك والكرد الفیلیین وباقي المكونات واألقلیات ونتطلع أن یتم تضمینھا ألن بعض الوزارات ال تعمل على تطبیقھا، ألھمیة أضافة مادة

توازن المكونات واألقلیات في التعیینات الوطنیة، السید الرئیس أیضاً مؤسسة الشھداء تعاني من نقص مالي فیما یتعلق بالمقابر الجماعیة وھذا ما
نعاني فیھ المقابر الجماعیة الموجودة في سنجار بسبب العجز المالي في عدم انھاء ھذه المقابر الجماعیة وبالتالي من األھمیة بمكان أن یكون ھناك

دعم لھذه المؤسسات بغیة إكمال المقابر الجماعیة بأسرع وقت ممكن وتخصیص مالي. طبعاً یجب أن یكون ھناك دعم للناجیات وذوي الضحایا ونحن
نطالب اللجنة المالیة أن یكون ھناك اھتمام بذلك، السید الرئیس أھمیة المزارات والمعابد والكنائس وغیرھا من األیزیدیین والمسیحیین تضرر من
جراء داعش بسبب تھدیمھا واالضرار التي لحقة بھ تم مفاتحة وزارة التخطیط ودواوین االوقاف بغیة اضافة ذلك إلى الموازنة، وأتمنى من اللجنة
المالیة أن تعمل على اضافة ھذه إلى الموازنة اآلن ھذه تمت على التمویل الذاتي، ھناك خریجین من المعاھد من أبناء األقلیات في مناطق سنجار

وسھل نینوى جبرتھم الظروف حتى یعملوا أو یكملوا تحصیلھم الدراسي في جامعات االقلیم یجب أن یتضمن ھذه المعاھد الصحیة یجب أن یتضمن
تعیینھم على األقلیم في أسرع وقت، دعم العائدین في المناطق التي عادوا الیھا وتشجیع عودة النازحین واغالق المخیمات وزیادة الدعم للنازحین
العائدین في مناطقھم وتشجیع العائدین والرعایة وأیضاً التعویضات بالنسبة للذین تضررت منازلھم في سنجار وسھل نینوى مع تقدیم الدعم الى

.محافظة نینوى بشكل كامل

-:النائب ارشد رشاد فتح هللا الصالحي –

أتمنى السید الرئیس ونحن في ھذا النقاش المھم أین الحكومة؟ المفروض الحكومة تبعث ممثل إلى مجلس النواب نحن ما ممكن أن نتواصل عن
.طریق األعالم، الحكومة أیضاً دون مقترحات السیدات والسادة النواب أتمنى من ھیأة الرئاسة مفاتحة الحكومة بالرسال ممثل لھا إلى مجلس النواب

النقطة المھمة ھذه الموازنة االنفجاریة ما ممكن أن نصل إلى نقاط االصالح ما لم تتوفر لدینا نظام االتمتة الضریبیة إلى حد اآلن نحن نؤكد علیھ لكن
في تطبیقھا غیر موجود باإلضافة إلى الرقم االحصائي لكل مواطن، المواطن العراقي الیوم ال یملك رقم احصائي عن طریق البطاقة الوطنیة حسم

ھذا األمر ممكن أن نلجأ إلى أمور أخرى التي ھي أیضاً مھمة في الموازنة، المحافظات النفطیة السید الرئیس جنابك أعلم أن ھناك محافظات تصدر
منھا النفط ولكنھا ال نعلم كم ھي كمیة النفط المصدر من محافظة نفطیة وكم ھي الكمیة المخصصة للبترو دوالر لھا أیضاً؟ ال یوجد شفافیة في ھذا

األمر أن أطلب السید وزیر النفط أن یبعث لنا بتقریر مفصل عن كمیة النفط المصدر من محافظة كركوك، نصدر نفط لكننا ال نتلقى أعمار بقدر
التصدیر، یوجد لدینا طریق بغداد كركوك الیوم تشاھدون الموازنة كل المحافظات مدرج الموازنة ال كركوك غیر مدرج بھ الموازنة لماذا؟ ألن

وضعوا موازنة كركوك مع موازنة وزارة المالیة باالعتبار أن كركوك غیر منقولة الصالحیات إلیھا منذ أكثر من عشرة أعوام، الیوم نحن نعرف كم
.ھو المبلغ المخصص لمحافظة كركوك الیوم ھذا الطریق الموت الذي یربط بین بغداد وكركوك إلى حد اآلن لم یدرج لھا أي مبلغ في ھذه الموازنة
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النقطة األخیرة السید الرئیس، النفایات في كركوك غیر موجود لھا تخصیصات حالھا حال المحافظات األخرى ولذلك نأخذ المبالغ من المواطنین وھذا
.خطأ المواطن لماذا یدفع في سعر المولدة مبلغ إلف دینار زائد على أساس إزالة النفایات مع العلم الدولة یجب أن تخصص ھذا المبلغ لوزارة لبلدیات

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

ألھمیة دور ممثل الحكومة داخل المجلس ندعوا الحكومة باإلسراع إلى تسمیة ممثل لھا في داخل المجلس لیتمكن من أیصال مالحظات السادة النواب
.إلى السلطة التنفیذیة وأیضاً إجابة المالحظات واالستفسارات من قبل السادة النواب

-:النائب فارس صدیق نوري –

نالحظ في ھذه الموازنة أن ھناك طبعاً اجحاف واضح بحق محافظة نینوى ھذه المحافظة الجریحة الذي یسكنھا طبعاً أكثر من (4) مالیین نسمة
وتشمل أكثر من (32) وحدة أداریھ فیھا الكثیر من القصور في الدعم الحكومي والموازنات والتخصیصات وفي نفس الوقت ھناك ایضاً تعاظم الطلب
على الخدمات بسبب عودة النازحین بسبب سعي المواطنین إلى التنمیة البشریة الشاملة، السید الرئیس الكل یعرف بأن نسبة القصور الموجود في كل

القطاعات الخدمیة وكل الجانب الخدمي ھي كبیر، أذا نأخذ على سبیل المثال موضوع الجسور الطرق البلدیات الماء المجاري وخاصة الملف
الصحي، السید الرئیس نینوى تم تدمیر أكثر من (20) مستشفى فیھا بعد االحتالل داعش من ضمن ھذا العشرین ھذا العدد مستشفیات رئیسیة مراكز
طبیة تخصصیة، السید الرئیس نینوى اآلن تفتقر إلى كل ما ھو یسمى بالخدمة الصحیة التخصصیة أي مواطن من الموصل یتعرض إلى أزمة قلبیة
أو إلى أحد األمراض المزمنة یجبر على السفر إلى محافظة بعیدة أو یتم أثقال كاھلھ بالمصاریف الكبیرة الذي ال یستطیع أن یؤمنھا من اجل إدامة

الحیاة والسیطرة على المرض، السید الرئیس أیضاً ھذه الموازنة نرى أنھا تخلوا من دعم قوانین مھمة قد شرعھا البرلمان مثل قانون الضمان
الصحي االجتماعي إلى أول مرة في تاریخ العراق یشھد الملف الصحي نقل نوعیة في الخدمات ویشھد العدالة في الحصول على الخدمات بین جمیع
أنواع المواطنین وال تكون الكلفة عائق أمام حصول أي مواطن مھما كان نسبة دخلة محدودة في الحصول على خدمة مجزیة أین الدعم لھذه القوانین

المھمة؟

موضوع الموارد البشریة موضوع التعیینات موضوع القوانین التعدیل القانون التدرج الطبي دعم وتعزیز الموارد البشریة في وزارة الصحة تحتاج
الى سقف مالي وإلى تخصیصات وموازنات مجزیة نتمنى أن یتم تضمین كل ھذه النقاط في ھذا الموضوع إضافة إلى ذلك أضیف صوتي إلى كل

الزمالء موضوع العقود وموضوع األجور وموضوع المفسوخة عقودھم وموضوع الحمایة االجتماعیة وموضوع المعیل أیضاً أؤكد على أن محافظة
.نینوى ھي بأمس الحاجة إلى زیادة نسبھا

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

قبل أن أتكلم عن الموازنة السید الرئیس خفض سعر الدینار ورفع سعر الصرف الدوالر تسبب (18%) خفض القدرة الشرائیة لكل المواطن العراقي
.(%كل موظف ھذا استقطاع غیر منظور (22

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

.(%یمكن (18

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

.علیھا أطلب االستقطاع یبدأ من ملیون وما فوق اآلن ملیون تم استقطاع من عند من (180-200) الف مسبقاً بسبب سعر صرف الدوالر

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

السید النائب مثل ما تفضل السید عضو اللجنة المالیة لیس ھناك استقطاع ھناك ضریبة وھذه الضریبة أمام أعضاء اللجنة المالیة وبعد ذلك تعرض
.على المجلس

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

.حتى الضریبة تبدأ من ملیون صعوداً ولیس من (500) وتخفض أیضاً وال تكون بقانون ولیس بقانون

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

.وھذه الضریبة تكون علیھا مالحظات ویوجد علیھا مخالفات قانونیة

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –
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تراقب االدارة المالیة والمادة (28) من الدستور، مطلوب تضمین أنا أبدأ بالخصوصیات السید الرئیس تضمین الموازنة قرار (86) لمجلس الوزراء
الدرجات التعویضیة ألبناء المكونات یعني أذا ما تتضمن بعد ذلك یكون شبھ اجتثاث لھذه المكونات من دوائر نحن لیس من حصة المحصصات

بعدین دیوان المسیحیین األوقاف المسیحیین واألیزیدیین والصابئة المندائیة فقط (8) ملیار واحد أقل من واحد (16) الف من الموازنة العراقیة أذا
كان حسب المواقف السمیة والشیعیة على األقل (50) ملیار دوالر تستطیع كل المعابد الیزیدیة دمرت في سنجار ما عدا التي بقت في الجبل، وھكذا

.كیف یقوم بمھامھ

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

.السید النائب حسبوكم زھاد من الزھد ال یحتاجون إلى نقود

-:النائب یونادم یوسف كنا خوشابا –

السید الرئیس ھي معابد، وھكذا ویوجد لدینا جامعة الحمدانیة قصفت ولكن منطقة الحمدانیة سھل نینوى لم تشمل بصندوق دعم المناطق المدمرة إلى
حد اآلن ال سھل نینوى وال سنجار وال غیرھا، مقدار العجز في الموازنة (44%) بالتأكید موازنة 2020 ضربة في أثنین غیر منطق ھذا القفز أي

ھذا العجز عالي جداً أتمنى من أخواني الیوم أتى مراجع دكتوراه من لندن یقول أنت دراستك ملغیة بالجامعة الیوم تم تصویت على ھذا الذي كان
مزور شھادة االبتدائیة نرجعھ إلى الشرطة أو الجیش بینما دكتوراه الیوم قلنا لھ درجتك ملغیة، نرجو أن الدرجات الوظیفیة األكادیمیة العلیا

بالجامعات أن یتضمن ویعاد ألنھ في ظروف قاھرة وألن أخرجوا واعتبروا مستقیلین لكن أجبروا على ذلك كورونا ال یستطیع أن یرجع أو ظرف
.خاص ال یستطیع أن یرجع یجب أن تُضمن وعددھم قلیل

-:النائب محمد حسین الشذر الدحیلي –

الموضوع الذي أرید أن أطرحھ موضوع یتعلق بمحافظة بغداد الحقیقة یفترض الموازنة وضعت استناداً للورقة البیضاء من ناحیة االنفاق الحكومي،
أرى ھذه الموازنة تقشفیة للمواطن ولیس للحكومة أن ھذه الموازنة لم تمنح بغداد اھتمام كامل وبشكل صحیح وھي وجھ العراق السیاسي والثقافي

والذي تم مشاھدتھ في ھذه الموازنة ھي عبارة عن تخصیصات مبعثرة في الموازنة، ولذلك أدعو األخوة في اللجنة المالیة النظر في اعادة
.تخصیصات بغداد

-:النائب عباس صروط محسن –

الموازنة الحالیة 2021 تعتبر مقیاس للموازنات السابقة ھي میزانیة انفجاریة، لكن الملفت للنظر ھناك تصنیف من وزارة التخطیط قسم من
المحافظات الجنوبیة والشمالیة منھا نینوى والعمارة والناصریة والدیوانیة والسماوة ھؤالء تحت خط الفقر، ھذه الموازنة أنصفت بعض المحافظات
لكن لم تراعي ھذا التصنیف، أنا أقول ھذا التصنیف الذي یُرى وزارة التخطیط ھو فقط لألعالم أو یفترض أن الحكومة أن تعالج ھذه الحاالت الذي

وصلت المحافظات إلى ھذا المستوى، علماً أن محافظة میسان ھي ثاني أكبر مدینة في أنتاج النفط ینتج أكثر من (650) الف برمیل أي محافظة غیر
فقیرة والنفط وتوجد مناطق زراعیة ومناطق مھمة ھجرة الكحالء وغیر الكحالء وإلى حد اآلن أبناء ھذه المحافظة الخریجین معتصمین أمام

الشركات والعمالة االجنبیة ھم رواتبھم أكثر من أبناء المحافظة وأبن المحافظة یشاھد، االن المحافظة تشكوا من مسألة القطاع الصحي إلى حد اآلن ال
یوجد عندنا مستشفى یمكن فقط مستشفى التركي وإلى حد اآلن غیر كامل المحافظة نفوسھا بحدود (400) الف یوجد بھ مستشفیین االن عبرة نفوسھا

(1,200) وھي على نفس الطاقة ال علمیاً وال صحیاً مقبولة، تشكوا من قطاع الكھرباء یوجد لدینا شبكات كھربائیة وصل عمرھا أكثر من (50)
سنة وإلى حد اآلن لم تستبدل، أنا راجعت بنفسي قبل فترة إلى دائرة الكھرباء على محولة وعمود كھرباء ال یوجد في حین في بعض المحافظات

تسمع باألعالم األخوة النواب یزورون مناطق یأخذ خمسة، أنا أرید أن أختصر بھذا الشكل ھذه المحافظة ظلمت أكثر من مرة أي فالحین مظلومین
وإلى حد اآلن مستحقاتھم الزراعیة غیر مستلمیھا في حین الدولة تحاسب الفالح أن یسلم نقداً نقود البذور ونقود المبید ونقود األسمدة ونقود الفالح

موجودة عند الدولة، یفترض أن ھذه المحافظة وھي محافظة غنیة أن ھذه البطالة الموجود ھذه القطاعات التربویة الزراعیة الصناعیة معامل لدینا
.إلى حد اآلن

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

الكل یعلم قانون الموازنة ھو یرسم السیاسة المالیة واالقتصادیة للبلد وأعتقد ھذا القانون من القوانین اآلن ینتظرھا الشعب وبلدنا وأعتقد الیوم نحن
نبحث عن موضوع الموازنة بالصورة الصحیحة، السید الرئیس أغلب الموازنات السابقة ما عدى موازنة 2019 كانت تعتمد مجرد حبر، لكن نحن

الیوم نحتاج من األخوة في اللجنة المالیة وكذلك أعضاء مجلس النواب أن تكون ھذه الموازنة فعلیة وواقعیة حقیقیة حتى یستفاد منھا شعباً وبلدنا،
السید الرئیس أنا أعتقد الیوم الكثیر من الشرائح المجتمع تطالب نحن ممثلین عن ھذا الشعب واجبنا نوصل صوتھم من قبة مجلس النواب وكذلك

اللجنة المالیة وفق االمكانیات الذي نستطیع نتخذھا في تشریع ھذا القانون، بشائر الخیر السید الرئیس جزء ال یتجزأ أن في محافظة دیالى معاناتھم
أكثر من سنوات لحد ھذه اللحظة كل موازنة ندخلھا الحكومة تعالجھم موضوعھم، الفاحصین على قوات األمن الداخلي الیوم أكملوا كل اإلجراءات

وأیضاً الحكومة لم عالجت موقفھم، المحاضرین المجانیین السید الرئیس وھذه مشكلة كبیرة، یوم أمس ھناك مظاھرات في محافظة دیالى، نعم ھناك
وشكلت لجنة واتخذت قرار بدمج أغلب المحافظین لكن نحن ندعوا اللجنة المالیة أن یكون لھ دور في الضغط على وزارة المالیة ووزارة التربیة من

أجل شمول أكثر عدد وفق الضوابط المعمول بھ لدى وزارة التربیة وكذلك وزارة المالیة، أعتقد نعم ھناك تقاطعات سوف یكون من خالل ھذه
.األسماء لكن نحتاج األخوة في اللجنة المالیة أن یتم مساعدتنا في أدراج عدد أكثر عدد من المحاضرین أكثرھم ھم اآلن محاضرین لسنوات
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السید الرئیس الموضوع المھم األخیر ھي دیالى تفتقر لبعض األمور مثل المشاریع اإلستراتیجیة عندكم مشروع مجاري الخالص ومشروع مجاري
بعقوبة وعدد من المشاریع المركزیة وإلى حد اآلن متوقفة، نحتاج األخوة في اللجنة المالیة على األقل أن یخصصون مبالغ إلى ھذه المشاریع من سنة

.2012 إلى حد ھذه اللحظة لم تنجز وتحتاج إلى اضافة مبالغ لھذه المشاریع على األقل توفیر الخدمات لھذه المحافظة

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

أعتقد من المھم أن تكون الموازنة تتطابق مع روح الدستور ھناك المادة (121) البند ثالثاً التي ھي یعني تتكلم بشأن تخصیص أو تخصص لألقالیم
والمحافظات حصة عادلة من اإلیرادات المحصلة اتحادیاً تكفي بالقیام بعبائھا ومسؤولیتھا وحسب طبعاً نسبة السكان وحسب یعني مواردھا وحاجتھا،

طبعاً ھذا المفھوم جداً مھم للتخلص من الكثر من االشكالیات الحاصلة حول الموازنة أذا كانت بالنسبة للمحافظات أو حتى االقلیم، بأعتقادي أنھ مھم
جداً أن یكون في داخل الموازنة نسبة عدد السكاني مھم جداً حتى في توزیع الواردات أذا كانت لإلقلیم أو حتى بالنسبة للمحافظات الغیر منتظمة في

.إقلیم

-:النائب دانا محمد جزاء –

أنا ال أتطرق الى تفاصیل الموازنة أتركھا إلى السادة النائبات والنواب ھم غیر مقصرین لكن عندي فقط موضوع أرید أن أتكلم عن الموازنة بشكل
عام، أتمنى بأن ھذه الموازنة تكون موازنة نوعیة من حیث تحقیق العدالة ومن حیث أیضاً بناء الموازنة على أساس الحقوق والواجبات والمساواة بین
جمیع المحافظات واإلقلیم أیضاً، أتمنى بأن تكون ھذه الموازنة موازنة مصالحة وطنیة بین أبناء الشعب العراقي موازنة مصالحة وطنیة بین موظفي

األقلیم وفالحي اإلقلیم وموظفي البصرة والمحتاجین في المناطق الغربیة وكل مناطق العراق، أنا أتمنى أن نرى نتائج ھذه الموازنة على أرض الواقع
وأن المواطن یتلمس نتائج ھذه الموازنة من حیث تقدیم الخدمات وفرص العمل ویعني العمل في مجاالت الكھرباء والمیاه وأي مجاالت أخرى

المواطن یحتاجھا، أنا أعتقد بأن المواطن یحتاج أن یرى وینتظر ھذه الموازنة لكي یرى نتائج ھذه الموازنة على أرض الواقع، مرة أخرى أتمنى أن
.تكون ھذه الموازنة موازنة مصالحة وطنیة بین أبناء الشعب العراقي ونتباعد عن قضایا المزایدات وتسقیط وغیر ذلك

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

نحن مع السید النائب أنتمنى أن تكون ھذه الموازنة موازنة تنمیة واستقرار وازدھار للبلد كل وعام خیر وتقویة اللحمة الوطنیة وتوسیع النسیج
.االجتماعي في كل البلد أن شاء هللا تكون وسیلة لاللتئام ولیس لالنتقام

-:النائب سلمان حسن بدیر –

نظراً لكثرت المناشدات التي تردنا من العقود واالجراء الیومیین تفضلكم باإلیعاز اللجنة المالیة باإلضافة الفقرات التالیة، ودراجھا ضمن الموازنة
.العامة لسنة 2021 والزام وزارة المالیة بتخصیص مبالغ االزمة لھا

.أوالً:  قرار (315) لكافة العقود واألجور الیومیة لكافة الوزارات

.ثانیاً: المحاضرین واالداریین المجانیین في وزارة التربیة

.ثالثاً: العقود واألجور في وزارة الكھرباء وعقود تنمیة االقلیم في كافة المحافظات

رابعاً: الزام وزارة الداخلیة والدفاع والمالیة بتحویل منتسبي وزارة الدفاع والداخلیة اصحاب الشھادات بكالوریوس دبلوم إلى موظفین مدنیین وحسب
.االختصاصات في كافة الوزارات

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

شكراً لكم السیدات والسادة النواب نكتفي بھذا القدر من المداخالت وناجل باقي المداخالت إلى یوم غداً وتكون الجلسة مستمرة لكي نأخذ أكثر قدر من
.المداخالت للسادة النواب وننضج مشروع القانون بصورة كاملة لكي یتمكن كل نائب أو كل أخ أو كل أم االدالء برأیھ في ھذه المسألة

.تبقى الجلسة مفتوحة وتستأنف یوم غداً الساعة (3:00) عصراً

.ُرفِعَت الجلسة الساعة (7:07) مساًء


