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محضـرجلسـة رقـم (23) اإلثنین (24/12/2018) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي األول

 

 

محضـرجلسـة رقـم (23) اإلثنین (24/12/2018) م

 

ً .عدد الحضور: (251) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (2:30) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:النائب سلیم ھمزة صالح خضر –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، قبل المضي بجدول األعمال، بموجب النظام الداخلي، المادة (22)/أوالً وثانیاً، ما یتعلق بانعقاد مجلس النواب، في
الفقرة/اوالً (لمجلس النواب دورة انعقاد سنویة بفصلین تشریعیین، أمدھما ثمانیة أشھر)، وفي الفقرة/ثانیاً (ال ینتھي الفصل التشریعي الذي

.(عرضت فیھ الموازنة العامة للدولة إال بعد الموافقة علیھا

إبتدأ مجلس النواب دورتھ التشریعیة الحالیة بتأریخ 3/9/2018، لذلك األربعة أشھر تنتھي في 3/1/2018، وبما أن الموازنة ال زالت
معروضة فعلى مجلس النواب بموجب المادة (22) من النظام الداخلي، یجب تمدید عمل مجلس النواب في ھذا الفصل التشریعي لحین إقرار

.الموازنة، أطلب من السیدات والسادة النواب التصویت على تمدید العمل في ھذا الفصل التشریعي لحین إقرار الموازنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.(النصاب (278

-:(النائب خلف عبدالصمد خلف علي (نقطة نظام –

التجربة التي مررنا بھا في الدورة السابقة، وھذه التجربة اآلن، بدایة إنعقاد الجلسة الساعة الواحدة، تقریباً یومیاً تكون الساعة الثانیة أو الثالثة،
وأعتقد الوقت یمتد إلى الساعة السابعة مساًء، وھذا یجعل النائب یشعر بتعب كبیر، ولذلك ھناك طلب أن تكون بدایة الجلسة الحادیة عشر، حتى

.یمكن للنواب مناقشة كل المواد الموجودة على جدول األعمال
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-:السید رئیس مجلس النواب –

ال مانع لدى رئاسة المجلس من أن تكون الجلسات الساعة الحادیة عشرة، على أن یكون ھناك إلتزام بالحضور، خالل الدورة السابقة كان ھنالك
.تأخیر بالحضور في الساعة الحادیة عشرة

السیدات والسادة النواب، بعد إنتھاء عطلة رأس السنة ستكون جلسات المجلس الساعة الحادیة عشرة إبتداًء من الجلسات القادمة، وسنرى
.الخیارات بالتطبیق العملي

.الفقرة/أوالً: إستكمال التصویت على التشكیلة الوزاریة *

إستكماالً لللتشكیلة الوزاریة، وصل كتاب إلى رئاسة المجلس من السید رئیس مجلس الوزراء بتأریخ 23/12/2018، وھو معروض أمامكم،
:ومفاده التالي

إلى رئیس مجلس النواب

م/إستكمال التشكیلة الوزاریة

بسبب عدم نیل المرشحتین السابقتین لوزارتي التربیة والھجرة والمھجرین، أرسل لمجلسكم الموقر ترشیحات جدیدة، مع السیر الذاتیة، ورأي
:ھیأتي النزاھة والمساءلة، راجیاً عرضھم على مجلس النواب الموقر، لنیل ثقتھ، األسماء

.السیدة شیماء خلیل عبدهللا نجم الحیالي لوزارة التربیة

.السید نوفل بھاء موسى لوزارة الھجرة والمھجرین

وأیضاً تضمن الكتاب (أرجو تأجیل طرح مرشح وزارة العدل، لوجود مباحثات، إما لضمان توفیر الصوت الالزم للمرشح السابق في قائمتھ
.(األخیرة، أو لتقدیم مرشح بدیل

بھذا السید رئیس الوزراء طلب تأجیل وزارة العدل، یكون لدى مجلس النواب أربع وزارات مطروحة ھي: الوزارتان األمنیتان، الدفاع
.والداخلیة، ویضاف لھما مرشحا وزارات التربیة والھجرة والمھجرین

.كل السیفیات كانت تصلنا قبل یوم، یوم أمس تم عرض السیر الذاتیة بـ(كروب مجلس النواب)، ولحظة وصولھ حولناھا إلى جنابكم

-:(النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام –

حرصاً من تحالف اإلصالح واإلعمار بكل مكوناتھ السیاسیة النیابیة على إمضاء الكابینة الوزاریة بما ینسجم مع ثقة مجلس النواب وأعضائھ
بمرشحي السید رئیس الوزراء للوزارات المتبقیة، نطلب عرض ھذه الوزارات بناًء على كتاب رئیس مجلس الوزراء، فیما یتعلق بوزارة التربیة

ووزارة المھجرین، واإلبقاء على الوزارتین المختلف علیھما، وزارة الدفاع ووزارة الداخلیة، لحین التوصل إلى إتفاقات، باعتبار أن رسالة
.رئیس مجلس الوزراء بررت عدم عرض وزارة العدل، لحین الحصول على توافق

-:(النائب حسن فدعم عسل (نقطة نظام –

الفصل السابع المادة (37) من النظام الداخلي التي تقول (توزیع جدول األعمال قبل یومین في األقل)، وال مرة ھیأة الرئاسة وزعت جدول
.األعمال قبل یومین، ھذه الفقرة األولى

نقطة النظام الثانیة: (الجلسات علنیة، ویسمح للمواطنین بحضورھا واإلعالم)، أمس جاء مجموعة من المواطنین، وطلبوا الدخول، وحضور
ً .جلسات مجلس النواب وُمنعوا، وھذا خالف النظام الداخلي أیضا

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لماذا خالف؟ یحضرون بموافقة مسبقة

-:النائب حسن فدعم عسل –

.كانوا قد قدموا طلباً، ولم یحصلوا على موافقة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم یصلني طلب
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-:(النائب كاظم حسین علي الصیادي (نقطة نظام –

للمرة الثانیة أنا أطلب نقطة نظام، في الجلسة السابقة، وھذه الجلسة، المادة (76)/رابعاً (یعرض رئیس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء
.وزارتھ)، لم یقل رئیس مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.عرضھم في الكتاب

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

.ال، ھذا لیس عرضاً، یحضر في الجلسة

ثانیاً: نحن لدینا إعتراض على بعض الوزراء، فلیس بمزاج رئیس الوزراء وكیفھ، ال یوجد إتفاق سیاسي، أنت تقول (توافق سیاسي)، نحن لدینا
إعتراض على أحد الوزراء الموجودین، السیفي لم یصل إال الیوم صباحاً، فأنا كیف أستطیع أن أجمع معلومات عن ھذا الوزیر، حتى تصبح لدي

ً .قناعة من عدم القناعة؟ ھذا لیس صحیحا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بموجب السیرة الذاتیة

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

ً .ال السیرة الذاتیة، ھو یقول (خریج بكلوریوس)، وقد یكون لیس صحیحا

-:(النائب أحمد عبدهللا محمد الجبوري (نقطة نظام –

المادة (34) من النظام الداخلي (ھیأة رئاسة مجلس النواب مسؤولة عن تطبیق الدستور والنظام داخل مجلس النواب)، ما تفضل بھ األخ كاظم
ھو مخالفة دستوریة صریحة، رئیس الوزراء ھو من یعرض، وبالتالي ھذا األمر یناط بھ، وأیضاً فیھ إھتمام واحترام لمجلس النواب، ولذلك أنا

.أطالب بحضور السید رئیس مجلس الوزراء، لعرض ھذه األسماء والتصویت علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حسب التسلسل سیتم طرح وزارة الداخلیة والدفاع، ثم وزارة التربیة، ووزارة الھجرة والمھجرین

.النائبة ھدى جارهللا، ما ھو رأیِك؟ أنت تمثلین رأیاً سیاسیاً لكتلتِك

-:النائبة ھدى جارهللا داوود –

.إعرض التربیة والھجرة، ما دام فیھا توافق سیاسي، واترك الداخلیة والدفاع، إذا لم یكن فیھما توافق، في المرة القادمة نصوت عندما یریدون

-:السید رئیس مجلس النواب –

لیس أمامنا إال أن نمضي وفق السیاقات القانونیة، الكتاب الذي وصلني األسبق یضم وزارتي الدفاع والداخلیة، والالحق یضم وزارتي التربیة
.والھجرة والمھجرین، أمضي بموجب السیاقات ما لم یكن للقوى السیاسیة رأي آخر، وتوافق على األمر

-:النائبة ناھدة زید منھل الدایني –

الكابینة الیوم عطلت كل قوانین مجلس النواب، ومن غیر الممكن سكوت الشعب على ذلك، أنا أتوسم فیك خیراً أن تعرض وزارة التربیة بموجب
اإلتفاق السیاسي معك ومع الكتل السیاسیة، ووزارة الھجرة، وبعد ذلك الدفاع والداخلیة، ھذه وزارات أمنیة مھمة، نحسم الیوم وزارة التربیة،

.ولتبقى ثالث وزارات، ونرشح وزارتین

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما ھو مقترحك؟ ما الذي یطرح؟ وما الذي یؤجل؟

-:النائبة ناھدة زید منھل الدایني –

.نمضي، أوالً وزارة التربیة، اإلخوة في اإلصالح موجودون، أنت مسؤول عن إدارة مجلس النواب، التوافق السیاسي من رئیس الوزراء

-:النائب عمار یوسف حمود السامرائي –
أ أ ً ً أ
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الفصل التشریعي أصالً إنتھى، ونحن إلى اآلن لم نشكل الحكومة، ویویمیاً نحن نجلس، وعددنا (329)، فرأیي أن نمضي كما ھو موجود، وزارة
الداخلیة ووزارة الدفاع، كما قال رئیس الوزراء، وبالتالي فنحن ملزمون بھذا الموضوع، فالذي یرید أن یبقى، فھذه ھي الدیمقراطیة یبقى، والذي

یرید أن یخرج فلیخرج، والوزرارات أربعة تبقى أربعة، فعلى أي أساس نحن نختصر؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سأبتدئ التصویت بوزارة الدفاع والداخلیة والتربیة والھجرة والمھجرین

.مرشح وزارة الدفاع السید فیصل فنر فیصل الجربا، أطلب التصویت، النصاب متحقق

رأي رئاسة المجلس ھو تقدیم الفقرة/ثانیاً وثالثاً بدالً من (أوالً)، ویعقد إجتماع في مكتبي من قبل رؤساء الكتل السیاسیة في قوى اإلصالح والبناء
.والقوى الكردیة

أطلب من المجلس تقدیم الفقرة/خامساً (تقریر ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019، لتكون
.الفقرة/أوالً في جدول أألعمال

.(تم التصویت بالموافقة)

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

تقریر اللجنة المالیة بخصوص الموازنة لعام 2019، بعد إجراء مجموعة من اللقاءات والحوارات مع الفریق الحكومي في مقر اللجنة المالیة في
مجلس النواب العراقي، یتفضل السید رئیس اللجنة إلطالعكم على ما وصلت إلیھ ھذه النقاشات والحوارات والمقترحات التي قدمت إلى الفریق

.الحكومي، وبالتالي تضمینھا أو عد تضمینھا في موازنة 2019

-:النائب حنین محمود احمد القدو –

.یقرأ تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائب محمد عبد الصاحب خلف الدراجي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائب ھوشیار عبد هللا فتاح عبد هللا –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائب أحمد مظھر إبراھیم محمد –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

 

-:النائب ثامر ذیبان حسون عبود –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائب محاسن حمدون حامد حسن –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائب أخالص صباح خضر الدلیمي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائب عبد الھادي موحان عبد هللا إسماعیل –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019
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-:النائب سھام شنون عبد هللا عذافة –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائب ماجد عذاب جابر ساجت –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

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

.السیدات والسادة األعضاء نبدأ بالمداخالت، أعتقد لدینا مداخالت كثیرة

-:النائب حنین محمود احمد –

إبداء المالحظات، أطلب من حضراتكم جمیعاً أنھ تكتبون مالحظات بورقة مكتوبة حتى نستطیع دراسة ھذه المالحظات وكذلك اإلجابة علیھا
.بشكل خطي، إما بإعطاء األسباب، إما بالزیادة أو النقل أو التخفیض

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

شكراً رئیس اللجنة، بعض اإلخوة أعضاء مجلس النواب أعطوني مالحظاتھم على الموازنة قبل القراءة وأنا حولتھا الى اللجنة المالیة، وأنا أشكر
.اإلخوة الذین منحونا ھذه األفكار واآلراء المكتوبة، حتى تحال بشكل مباشر الى اللجنة المالیة

-:النائب جبار علي حسین العیبي –

لدي بعض المالحظات، مشروع قانون الموازنة الحقیقة لـ 2019 لم یأتینا بشيء جدید، نفس الصیغة التي تعتمد في السنوات السابقة، یعني ھكذا
مبالغ سوف تأتینا من مبیعات نفط لدینا بھذا القدر وسوف نصرفھا على رواتب وأمور تشغیلیة أخرى وانتھت السنة وجاءت سنة ثانیة نفس

الشيء، الحكومة االتحادیة أو الحكومة المركزیة لم تؤشر في الموازنة ماذا عملت حتى تقلص من االعتمادیة على النفط؟ العام الماضي موازنة
عام 2017، موازنة عام 2018 وموازنة عام 2019 االعتماد على النفط بنفس النسب، ال تختلف كثیراً، (97%) أو (96%) وتسعة أعشار،

ھذا خطأ، معناھا ال یوجد أداء حكومي سیدي الرئیس، نحن نخصص مبالغ طائلة للوزارات وللحكومة، ما ھي االجراءات، ما ھي المؤشرات
.على التنمیة، ھل ھنالك تنمیة، أذا یوجد تنمیة معناھا یوجد تقلیص في النفقات او التخصیصات للوزارات، ھذه أوالً

ثانیاً: ال یوجد باب على أداء الوزارات، ال تعمل الوزارات (صناعة، نفط) الى آخره الخدمات لیست فقط الخدمیة، الوزارات االنتاجیة، ال بد
عندما نخصص كذا ملیار أو كذا ملیون الى الوزارة الفالنیة، یجب أن تأتینا الوزارة في نھایة المطاف وتقول أنا العام الماضي ھكذا مبلغ أخذت،

.ھذه السنة أقل ألنھ حصلت لدي تنمیة، شغلت عدد من المعامل، عملت عدد من المشاریع

البرنامج الحكومي في تنمیة القطاع الخاص، السید الرئیس غیر موجود غائب عن الموازنة وبرأیي أنا ھذا خطأ، ألن ھذا سوف یؤثر على توفیر
فرص العمل، فرص العمل لیست فقط مسؤولیة الحكومة، مسؤولیة القطاع الخاص كذلك، أذا لم ننمي القطاع الخاص سوف لن تكون لدینا تنمیة

إلقتصادنا وتوفیر الفرص العاملة، ال توجد إشارة باالرتقاء بالوضع المعیشي للشعب وتوفیر فرص عمل وتقلیص البطالة ألن البطالة وصلت
بالبلد الى، ال توجد خطط وبرامج للحكومة في المشروع بجذب األموال الى العراق، العراق یعني فقط یصرف أموال نفط لم نشاھد ایرادات

أخرى تأتي لنا، لماذا یعني، ال بد ھنالك خطأ، كل العالم مثل ما تعلم سیادتك ومثل ما یعلمون السادة النواب، جمیع البلدان تأتیھا موارد من عدة
.جوانب خاصًت العمالة والى أخره

تنمیة األقالیم سیدي الرئیس نحن مخصصون (2) تریلیون الى تنمیة األقالیم، األقالیم في العراق متخلفة تحتاج الى مراجعة شاملة و وقفة شاملة
من مجلس النواب و سیادتك وجمیع األخوة، أنا سیادة الرئیس أطلب إعادة تفعیل مجلس األعمار الذي ھو حصل في الخمسینات وأدى أداء متمیز

ومعروف جیداً، جمیعاً نحن نتمنى ونتحسر على مجلس األعمار في الخمسینات، فلنخصص من واردات النفط الى مجلس االعمار ویكون الى
تنمیة األقالیم وبعكسھ سوف تبقى محافظاتنا وأقالیمنا كما ھي، أنا مثل ما أشرت سیدي الرئیس أن ھنالك اشكاالت اختناقات في األمور الخدمیة

في محافظاتنا، لیس ألنني بصراوي لكن البصرة محافظة ھي (87%) من ایرادات العراق من البصرة النفطیة، طیب مدینة معقولة تبقى غارقة
في المستنقعات، التخلف وال توجد خدمات وبطالة ألى آخره، ال بد وأن الحكومة تشیر بشكل أو آخر الى محافظة البصرة، وانا كنت عندما كنت

.في مجلس الوزراء اقترحت أن یكون  للبصرة مجلس اعمار خاص للبصرة برئاسة السید رئیس الوزراء

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

السید النائب بخصوص الموازنة تتكلم عن موازنة بشكل عام، بتنمیة االقالیم ممكن تشاھد البصرة ما ھي المشاریع الموجودة في مشاریعھا
.االستراتیجیة االستثماریة

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

في البدایة أنا أود أنھ أسجل اعتراضي على الموازنة من حیث أنھا جاءت غیر متوافقة ومتالئمة مع البرنامج الحكومي وأثناء مالحظاتي سوف
أؤشر ھذا، وأیضاً أسجل اعتراضي الشدید على سعر برمیل النفط وأود أن أقول أن الخبراء یتوقعون انخفاضاً كبیراً، أنا لست متفقة مع سعر
(56) وإنما مع سعر (45) دوالر للبرمیل، أي یجب أن نخفضھ (11) دوالر للبرمیل الواحد لتُخفض االیرادات النفطیة من (93,7) تریلیون
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الى (78,4) تریلیون بمقدار انخفاض (15) تریلیون، اذا لم نستطع أن نعدل سعر النفط نذھب الى تخفیض النفقات بنفس السعر االفتراضي الذي
في ذھننا بالتخفیض، الشيء اآلخر االیرادات األخرى ھي غیر حقیقیة        (11,8) ھي غیر حقیقیة ھي أعلى من ھذا بكثیر، وبالتالي یجب أنھ

نعدلھ، كثیر من النفقات أنھ نقول أن نخفضھ ھو ممكن ألنھ النفقات وأنا عندي براھین ولدي ملفات وسوف أقدمھا لكم، إدخال مخزني وھمي
لكثیر من مشتریات الدولة أنھ فقط على الورق، مشتریات بالتریلیونات فقط على الورق، یعني مخزني وھمي، وبالتالي ھذا اال نفاق ھو غیر

حقیقي، نطلب تقاریر وملحقات ترفق في الموازنة من وزارة المالیة عن الشركات العامة، عقارات الدولة، الجمارك، الضرائب، تقاطع الرواتب
یعني من خالل تقاطع رواتب لثالث وزارات ثبت أنھ (16) ألف موظف یأخذ رواتب مزدوجة بشكل غیر شرعي واحتیال، أذاً ھذه فقط في

ثالث وزارات فتخیلوا كل الدولة كم العدد؟ وأیضاً ذھبتم في تقریركم قلتم أن الرواتب (44) تریلیون، ھذا لیس صحیح، لیست (44) المفروض
تأخذون الرواتب وما في حكمھا، التقاعد وأجور المتقاعدین والشركات العامة ورواتب الحمایة االجتماعیة والمحاضرین وأجور المستخدمین،

فتلك ھي (62,5) تریلیون ولیست (44) كما ذكرتم، وأیضا أود أن اعرف موازنة النوع االجتماعي أین ھي كملحق ھذا یجب أنھ نحن نؤشرھا
واألرصدة االفتتاحیة، البطاقة التموینیة واحد تریلیون ونصف لكن ھي متعارضة مع البرنامج الحكومي، ھي نفس اإلجراءات ھي لیست تریلیون
ونصف، المفروض أنا أعید النظر في اجراءات البطاقة التموینیة، لیست أنھ أحجب عن الذي راتبھ ملیون ونصف، رب األسرة الملیون ونصف

تحجبون بطاقتھ التموینیة، لكن ھناك أسرى أخرى رب االسرة ملیون راتبھ لكن لدیھ خمسة موظفین، المفروض أخذ مجموعة دخول الداخلة
لألسرة ولیست ھكذا، االقتراض من (21) جھة أجنبیة خارجیة من غیر االقتراض الداخلي، اعطیكم مثال، وزارة الكھرباء تقترض من (14)

جھة أجنبیة، وزارة الكھرباء تقترض من (15) جھة (14) منھا أجنبیة، من الیابان البنك الدولي بریطانیا والسوید وألمانیا وأمریكا وفرنسا
وتركیا وقطر واالمارات وكوریا الجنوبیة، وھذه فقط وزارة الكھرباء، أحتلت أكثر الوزارات تخصیصات ھي النفط والداخلیة والكھرباء والدفاع
بلغت مجموع تخصیصاتھا (48,8) تریلیون، اربع وزارات تأخذ (48,8)، ال بد من إعادة النظر في رواتب الرعایة االجتماعیة، أود أن أشیر

.الى وزارة الكھرباء ألن حصل تشویش أثناء دخول السادة االعضاء

أسجل اعتراضي على الموازنة من ناحیة عدم مالئمتھا مع البرنامج الحكومي وأسجل اعتراضي على سعر البرمیل الواحد، یعني أفضل أن
یكون (45) دوالر للبرمیل الواحد بانخفاض قدره (15) تریلیون من النفقات، (15,3) تریلیون وأیضاً على االیرادات األخرى ألنھا لیست

حقیقیة، أطلب تقاریر وملحقات الى الموازنة ترفق من عدة وزارات، من وزارة المالیة عن الشركات العامة وعقارات الدولة والجمارك
والضرائب وتقاطع الرواتب والسلف الموقوفة واألرصدة االفتتاحیة وعن إظھار المدیونیة بشكل كامل ولیست فقط األقساط والفوائد، وأیضاً یجب

أن یكون ھنالك ملحق عن موازنة النوع االجتماعي، والبطاقة التموینیة ھي ظھرت حسب االجراءات السابقة وھي غیر منسجمة مع البرنامج
الحكومي، المفروض فیھا إعادة نظر، وزارة الكھرباء نشاھدھا أنھ مقترضة من (14) جھة أجنبیة وجھة محلیة فتلك (15) جھة فقط الى وزارة

الكھرباء، (15) جھة أجنبیة من الیابان والبنك الدولي وبریطانیا والسوید والمانیا وامریكا وفرنسا وتركیا وقطر واألمارات وكوریا الجنوبیة
یعني ھذه وزارة واحدة ھذه الدول جمیعھا عملتھا أمم متحدة، احتلت أكثر الوزارات تخصیصات النفط والداخلیة والكھرباء والدفاع ،(TBI)و

مجموع تخصیصاتھا ھو (48,8) تریلیون نسبتھا الى الموازنة (36,6%) وبقیة أنشطة الدولة (63%) ال بد من اعادة النظر في رواتب
الرعایة االجتماعیة و ذوي االحتیاجات الخاصة مقابل تقلیل الھدر في أبواب االنفاق األخرى وھذا متقاطع مع البرنامج الحكومي، ألن البرنامج

.الحكومي یتحدث شكل والموازنة تتحدث شكل آخر

االستیراد البد من منع االستیراد للمنتجات المماثلة داخل البلد ألنھ تنشیط القطاع الخاص الذي ھو القطاع الحقیقي وھذا أیضاً اسجلھ تناقض مع
البرنامج الحكومي، ماذا عن وزارة التخطیط والمشاریع المتلكئة؟ أكثر من (6000) مشروع متلكئ في موازنة 2014، (228) تریلیون أین

.ذھبت األموال؟ یجب أن یكون لدي حسابات حكومیة من 2012 الى 2017

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.المقترح األول تضمین الموازنة فرص عمل من خالل تخصیص درجات وظیفیة جدیدة واطالق درجات الحدث واالستحداث للسنوات الماضیة

.ب: تثبیت العقود واالجور الیومیة في وزارات الدولة الخدمیة وخصوصاً الكھرباء

.ج: دعم القطاع الزراعي والصناعي وفق مشاریع انتاجیة مضمونة تخلق فرص عمل

.د: توفیر قروض الدعم للمشاریع الصغیرة واعطاء االولویة للحرفیین والمھنیین

.ه: تنفیذ مشاریع محددة واضحة الجدوى لمعالجة أزمة شحة المیاه التي حرمت أالف العوائل من مصادر شحتھا

ثانیاً: تنمیة اإلیرادات غیر النفطیة خصوصاً ایرادات المنافذ والكمارك، تقاریر جھات متخصصة تقدر ھذه االیرادات بـ (18-20) تریلیون ولكن
.ما یستوفى سنویاً ھو تریلیون فاصلة شيء

ثالثاً: مراجعة جوالت التراخیص، كلف جوالت التراخیص تشكل (16%) من مجموع االیرادات، مثل ھذه السنة االیرادات النفطیة المقدرة
(93) تریلیون، ما رصد لمستحقات الشركات االجنبیة یقارب (15) تریلیون یعني یشكل (16%)، أذا ھبط سعر النفط الى (45) دوالر ستكون

.كلف جوالت التراخیص یساوي (20%) من مجموع االیرادات النفطیة وھذا رقم ھائل حقیقة

رابعاً: تقدیم الحسابات الختامیة للسنوات السابقة ومناقشتھا وبیان االجراءات حول المالحظات، كان مشروط التصویت على الحسابات الختامیة
.بمعالجة الخلل ولم یعالج الخلل لمدة (120) یوم كان ولم یعالج الخلل

.خامساً: االبتعاد عن االقتراض الخارجي ومضاعفاتھ على اقتصاد الوطن وشروطھ القاسیة من خالل

.أ: تفعیل الرقابة على مصارف تخصیصات الموازنة ومكافحة الفساد الذي یختفي في عناوین عمومیة
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.ب: ضغط النفقات غیر الضروریة وإعادة النظر بأولویة التخصیصات

.ج: تشجیع االدخار االختیاري للمواطن بدل ما تذھب (5,5) تریلیون كفوائد لالقتراض الخارجي تذھب للمواطنین

.د: تحدید النفقات بمعیار واقعي یعتمد على المصروف الفعلي للسنوات السابقة ولیس على تخمینات تضعھا أمزجة وطموح

تضمنت المادة (14) من الموازنة مبدأ خطیر یفتح أبواب على الخصخصة الشاملة لجمیع مفاصل ومؤسسات الدولة بحیث تمنح مجلس الوزراء
صالحیة استثناء كل أحكام القوانین النافذة وھذا سوف یؤدي الى دخول الخصخصة حتى في قطاعات االنتاج التي صرفت علیھا الدولة ملیارات

الدوالرات ولسنین طویلة، یعني تقدم ھبات وُمنح وبأبخس األثمان لرواد الخصخصة وشركائھم من الساسة المتنفذین، تضمنت الموازنة
تخصیصات أجور كھرباء مشترات (1) و (0,1) تریلیون وتخصیصات استیراد وقود الكھرباء (3,8) تریلیون، مجموعھم (4) تریلیون، ھذه

االربعة تریلیون ممكن تنشأ فیھن محطات من (2,5-3) میكاواط فقط بھذا المبلغ لسنة واحدة، تضمنت الموازنة تخصیصات أجور شراء
الكھرباء المشترات من المستثمرین المحلیین بقیمة (810) ملیار دینار، والمقترح لـ 2019 (1,1) تریلیون دینار، ھذا المبلغ لو یستثمر من قبل

.شركات الوزارة نفسھا بكوادرھا الفنیة، كي تعود االرباح للدولة وتوفر فرص عمل وتعطى حوافز للعاملین والفنیین العراقیین

.وأخیراً سیدي الرئیس اعادة النظر بجوالت تراخیص شركات الھاتف النقال، تصور (887) ملیار اإلیرادات المتوقعة لسنة 2019

سیدي الرئیس بالنسبة إلیرادات ھیأة االتصاالت المقدم لعام 2019 (541)، المستلم 2018 (887) یعني فرق (45) بالناقص، ھذا یدعونا لعدة
.مقترحات

أوالً: أن تكون نسبة ما یُمنح للدولة ال یقل عن (70%) من صافي أرباح ھذه الشركات، إعادة النظر ومراجعة كل جوالت تراخیص الھاتف
.النقال التي ابرمتھا ھیأة االتصاالت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة المالیة، سیتم إكمال الفقرة أوالً قبل تعدیل الجدول والتي تتعلق بالتصویت على الكابینة الوزاریة ثم سنعود إلى ھذه الفقرة

.الجرس

السیدات والسادة النواب، ھل یوجد إعتراض على العودة إلى فقرة إستكمال التصویت على التشكیلة الوزاریة ومن ثم نمضي إلى موضوع
.القراءة الثانیة لقانون الموازنة، ھل یوجد إعتراض؟ نعم ال یوجد إعتراض

.السادة النواب، أماكنكم

-:النائب حسن عبدهللا عبادي العاقولي –

بالتأكید نحن حریصون على سیر عمل مجلس النواب بالشكل الصحیح ولذلك اآلن نحن في الجلسة إلستكمال محاور جلسة ھذا الیوم وإن شاء هللا
.سوف یصب عمل مجلس النواب في مصلحة الشعب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

بعد التداول في ما یخص الحالة التي حدثت في بدایة الجلسة، ھناك مشاورات في رئاسة المجلس إلحالة بعض النواب إلى لجنة السلوك النیابي
بما یتعلق باإلجراء الذي حدث، نعم، حق الرأي مكفول لكل السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب ضمن األطر الدستوریة وضمن األطر

القانونیة وضمن النظام الداخلي في ما لو كان ھنالك تجاوز على النظام الداخلي في طریقة إبداء الرأي سیكون لرئاسة المجلس رأي في إحالة من
یتجاوز على النظام الداخلي وعلى الجلسة وھیبة الجلسة وسیكون رأي أیضاً للجنة السلوك النیابي یطرح على السیدات والسادة أعضاء مجلس

.النواب

.فلنمضي بجدول األعمال

السیدات والسادة النواب، بعد التشاور مع القوى السیاسیة التي تمثل كل أعضاء مجلس النواب في مجلس النواب من كل القوى السیاسیة وكان
-:الرأي مع رئاسة المجلس على أن یكون ھناك طرح للوزارات حسب التسلسالت التالیة

.أوالً: وزارة التربیة، السیدة شیماء خلیل

.ثانیاً: وزارة الھجرة والمھجرین، السید نوفل بھاء موسى

.ثالثاً: وزارة الدفاع

.رابعاً: وزارة الداخلیة

.إعلموني بالنصاب، الھدوء حتى نتمكن من إحتساب األصوات
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.بسم هللا الرحمن الرحیم

.المرشحة لوزارة التربیة، السیدة شیماء خلیل عبد هللا نجم الحیالي

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.التقدیر للمجلس، السیدات والسادة النواب

.السید النائب مكانك

.الجھة الیسرى التصویت بھا (100%) الجھة الوسط، فقط الجھة الیمنى، تفضل في مكانك

.الوسط، السید النائب، إتركوا اإلجراءات تمضي، ھذه الطریقة غیر مقبولة

.وزارة الھجرة والمھجرین، السید نوفل بھاء موسى

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.السید النائب، تفضل في مكانك

السید النائب، األستاذ فالح الساري، ھذه أمانة على رئاسة المجلس تأكد وإطمأن أن الجھة الیسرى والجھة الوسط التصویت فیھا مكتمل ولدي
.مشكلة فقط في الجھة الیمنى والتقدیر لرئاسة المجلس

.تفضلوا في أماكنكم، سوف أخذ مداخلة من ھناك

.تفضل، تأخذ دور لتتحدث ال أسمح لك بھذه الطریقة، تفضل إسترح

-:النائب خالد حمد عالوي المفرجي –

سیادة الرئیس، أطالب بإعادة التصویت على مرشحة وزارة التربیة ألنني أعتقد أنھا لم تحصل على العدد الكافي إلستئزارھا الوزارة وھذا
.منصوص علیھ في النظام الداخلي وأیضاً أطالب بالعد ولیس فقط بأنھ تمت الموافقة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من النائب فالح الساري أن یتفضل ھنا، وأطلب من النائب برھان المعموري یتفضل ھنا، تفضل إسترح بمكانك تفضل

.رئاسة المجلس موجودة وقدرت الموقف

نعم، السید النائب، في ما لو كان ھنالك عدم إمكانیة لرئاسة المجلس بالتقدیر أذھب إلى العد، التصویت كان واضح بالمرشحة األولى والمرشح
.الثاني التصویت كان واضح

 

-:(النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام –

-:نقطة النظام، المادة (36) من النظام الداخلي، یمارس المقرران المھام اآلتیة

أوالً: مراقبة عملیة فرز األصوات بعد تصویت أعضاء المجلس مع إحترامي وتقدیري لھیأة الرئاسة، المسؤول عن العد والفرز ھو المقرران
.ولیس ھیأة الرئاسة، ھیأة الرئاسة تعلن النتیجة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب، في كل التصویتات التي تجري، رئاسة المجلس تقدر

نعم، ال یوجد خالف والتصویت حاصل والقرار متخذ وللمتضرر اللجوء بالطعن بالقرار الذي إتخذه المجلس أمام المحكمة اإلتحادیة وسوف
.أزود المجلس كل أعضاء المجلس بقرص في لحظة التصویت على كل مرشح

أ ً
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.شكراً، أمضي إلى المرشح الثالث

.المرشح الثالث، المقررین، كونا قریبین

.السیدات والسادة النواب، أنتم وجھكم بإتجاھي وانا وجھي بإتجاه كل النواب

.المرشح لوزارة الدفاع، السید فیصل فنر الفیصل الجربا

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.تفضل، حسناً، سوف أزودك بقرص الجلسة، ال أعید التصویت أعطیك قرص الجلسة

.اإلعالمیة، تزوید كل السیدات والسادة النواب بقرص تسجیل الجلسة

.إذا كان ھنالك خلل بالعد فیما لو

.إكمال التصویت، قرص الجلسة سوف یوزع على كل السیدات والسادة النواب، السادة النواب أماكنكم

.إحسبوا لي النصاب، السادة النواب أماكنكم، الجرس

.ال نتمكن من اإلستمرار بالتصویت إلى حین تحقق النصاب، إعلموني النصاب، الجرس

.النصاب غیر متحقق، لحظة إكتمال النصاب یتم عرض مرشح الوزارة الرابعة ،(136)

السادة النواب الواقفین بالباب تتفضلون تدخلون حتى یكتمل النصاب؟

.الفقرة التي أغادرھا ال أعود إلیھا

-:الوزراء الذین تم التصویت علیھم

.السیدة شیماء خلیل عبد هللا نجم الحیالي، وزیرة للتربیة

.السید نوفل بھاء موسى، وزیراً لوزارة الھجرة والمھجرین

لم یتم التصویت على مرشح وزارة الدفاع ویتم تأجیل التصویت على وزارة الداخلیة في الجلسة القادمة إلى حین إكتمال النصاب ونطلب من
السید رئیس مجلس الوزراء إرسال مرشح بدیل لوزارة الدفاع وأیضاً حسم موضوع وزارة العدل وتكون الجلسة القادمة أو في الجلسات القادمة

.بشكل قطعي وحاسم موضوع إكمال الكابینة الوزاریة

.شكراً جزیالً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة خامساً: تقریر ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق لسنة المالیة 2019، اللجنة المالیة*

.حساب النصاب (136) تقدم بھ الموظفین

 

 

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

بالنسبة لموازنة محافظة النجف األشرف والتي ھي محافظة دینیة سیاحیة وبالتالي على مدار السنة (50) ملیون زائر یدخلون الى المحافظة
باإلضافة الى وجود المقبرة وباستمرار زیارة المواطنین الى ھذه المقبرة والیوم تشھد محافظة النجف ھجرة الكثیر من المحافظات ولدینا نقل

بالبطاقة التموینیة كبیرة في محافظة النجف لدینا إحیاء مغلقة من محافظة الدیوانیة والبصرة والناصریة باإلضافة الى النازحین الیوم یسكنون في
محافظة النجف األشرف والكثیر منھم اشتروا دور وال یریدون العودة الى محافظاتھم عندما نأتي ونرى الموازنة المشاریع محددة (110) ملیار
كنا نتوقع (140) بمعنى فقط إضافة (40) على (70) ملیار المشاریع القدیمة ملتزم بحدود (220) حتى تكمل المشاریع السابقة بمعنى أن ھذه
الموازنة سوف یحصل إیقاف لمشاریع كبیرة في المحافظة وحرمانھا من الكثیر من الخدمات على صعید التربیة والصحة والطرق والكثیر من

األمور عندما نأتي نوزع الـ(110) على المشاریع المستمرة سوف تأخذ (40) ملیار ومستحقات المقاولین (30) ملیار أي یبقى (40) ملیار
للوحدات اإلداریة كلھا وبالتالي سوف لن تغطي خدمات للمواطنین وفق البرنامج الوزاري الذي قدمتھ الحكومة ونطالب بزیادة مبلغ التنمیة
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بحدود (30) ونطالب ان تمنح بعض المشاریع اإلستراتیجیة من القروض الخارجیة ولدینا موضوع زائر دوالر والسید رئیس مجلس النواب قام
بوعدنا كمحافظة كربالء المقدسة والنجف أن تضاف مشروع زائر الدوالر ونقوم بجمع مجموعة من التواقیع لھذا األمر والمادة (25) التي تقل
(تلتزم الوزارات االتحادیة والجھات غیر المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتیاجاتھا لمنتجات الوزارات االتحادیة) نرى ھنا المادة (25)

ھنالك كثیر من الحرمان للمنتج المحلي فالدول تتقدم في حال أعتمدت على المنتج المحلي لذا نحن نتمنى أن یكون ھنالك دعم للقطاع الخاص
.ویوجد بھا فرص عمل للعاطلین عن العمل

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

-:الشكر موصول لإلخوة في اللجنة المالیة لھذه الجھود المباركة ومالحظاتي

أوالً: یجب تنمیة القطاع الخاص الن القطاع الخاص ھو في الحقیقة أصبح الفرصة األخیرة أو الفرصة الممیزة لتوفیر فرص عمل لشبابنا
.العاطلین عن العمل والذین ال یمكن استیعابھم ضمن مؤسسات الدولة وال یتم تنمیة القطاع الخاص إال من خالل القطاع الخاص

ثانیاً: حمایة المنتوج المحلي كما تعلمون ھنالك الكثیر من المعامل والمصانع ضمن القطاع الخاص تضم أیادي عاملة عراقیة كثیرة ومن ھذه
المنتجات التي یفترض أن على الدولة حمایتھا ھي المثلجات بجمیع أنواعھا كذلك العصائر والطماطم والخیار والبصل وغیرھا من المنتجات

المحلیة علماً أن ھذه المنتجات المستوردة ال تخضع للسیطرة النوعیة في حین المنتجات المحلیة العراقیة تخضع للسیطرة النوعیة وتعلمون
.األخبار الكثیرة للمواد المسرطنة التي تدخل ضمن المواد المستوردة

ثالثاً: بالنسبة لموازنة محافظة ذي قار صراحة ھي قلیلة جداً وھي مظلومة وھي رابع محافظة في العراق ولكنھا لم تحصل على استحقاقھا من
.الموازنة االتحادیة وال من البترودوالر لذلك نطالب بزیادة تخصیصات محافظة ذي قار في الموازنة االستثماریة

رابعاً: نطالب بإعادة موازنة إنعاش األھوار كما تعلمون أن األھوار دخلت كمحمیة في الیونیسكو بشروط ومنھا إقامة أو  إنشاء مشاریع البنى
.التحتیة لھذه األھوار ولكن لألسف لم تصرف ھذه الموازنة لحد ھذه اللحظة كذلك نطالب بفرص تعیین الشباب العاطل عن العمل

–:النائب مثنى أمین نادر حسین –

أنا أطالب حقیقة في قضیة الموازنة بالكثیر من األمور التي اعتبرھا أساسیة جداً حتى تكون منصفة إلقلیم كردستان على اقل تقدیر ضمان حقوق
الموظفین في اإلقلیم أمر أساسي جداً رواتبھم وقوت أطفالھم أصبحت في الحقیقة لعبة بین یدي حكومتین یجب أن تبتعد ھذه المسالة عن

المشاحنات بین الحكومات المحلیة واالتحادیة ویجب أن تضمن في الموازنة االتحادیة بشكل دائم وبالنسبة للنسبة المخصصة إلقلیم كردستان
بالرغم أن األرقام واإلحصائیات الموجودة في وزارة التخطیط تشیر الى نسبة مواطني إقلیم كردستان ھي (14%) ولكن ظلت ھذه النسبة حتى

تتنكر لما ھو موجود رسمیاً في وزارة التخطیط وبالنسبة للتخصیصات التي من المفروض أن تعطى للشھداء والسجناء السیاسیین ھنالك لجنة
تعمل على ھذا األمر وھنالك لجان اتحادیة مع حكومة اإلقلیم أرجو أن تتضمن ھذه الموازنة على التخصیصات المخصصة للشھداء الن ھذه

حقوق شخصیة في ذمة الحكومة االتحادیة أیضاً ال عالقة لھا بخصومات الحكومات وبالنسبة لمسالة حسم الجدل المتعلق بقضیة محافظة حلبجة
لألسف الشدید كل الموازنات التي تأتي تتنكر ثم ندرجھا ثم تأتي الموازنة التي بعدھا تتنكر لھذه المسالة أحب أن اسرد أمام مجلس النواب ھذه

الحقائق القانونیة فیما یتعلق بمحافظة حلبجة ھذه المحافظة تحولت في عام 1999 بقرار من برلمان كردستان الى محافظة وھذه قضیة من
اختصاصات اإلقلیم تم المصادقة على ھذا القرار بقرار من مجلس الوزراء االتحادي المرقم (568) في عام 2013 ثم في الجلسات التي أعقبت

مناقشة الموازنة في ھذا األمر اعترف البرلمان االتحادي أیضاً بان حلبجة محافظة مشكورة الوزارات المتعلقة بقضایا االتحادیة مثل الداخلیة
التي خاطبت حلبجة على أنھا محافظة وأقرت أن تفتح مدیراتھا التي تتعلق بالجنسیة والجوازات والمرور والبطاقة التموینیة وبطاقة المعلومات

وغیرھا ومع ذلك تأتي الحكومة االتحادیة في الموازنات المختلفة كل عام وتتنكر لھذه الحقیقة نحن نطالب بحصة عادلة لھذه المدینة من
تخصیصات تنمیة المحافظات تلیق بتضحیاتھا التي ال ینكرھا احد في إسقاط النظام السابق وإیجاد ھذا الوضع الجدید في العراق وبالنسبة لحقوق

البیشمركة یجب أن تكون ھذه الحقوق متضمنة في الموازنة مثلھا مثل كل المؤسسات األمنیة في العراق بشكل مستقل كالمخصصات التي تتبع
قوات مكافحة اإلرھاب والشرطة االتحادیة والحشد لماذا فقط حقوق والتزامات البیشمركة تربط بالمشاة في وزارة الدفاع؟ ھذه قضیة من

المفترض أن تنتھي أیضاً وبالنسبة للقروض التي تقوم الحكومة باقتراضھا من الخارج طبقاً التفاقیات أنا احتج على أن ھذه االتفاقیات یجب أن
.تعرض على لجنة العالقات الخارجیة أیضاً ولیس فقط اللجنة المالیة

-:النائب حسن خالطي نصیف –

بدایة الشكر لإلخوة في اللجنة المالیة وخصوصاً تقریرھم الذي یؤكد على ضرورة إیجاد فرص عمل ونتمنى أن ھذه الفقرة التي وردت في
التقریر یتحول الى بند یوضع في الموازنة واعتقد ان اللجنة المالیة من مھامھا تدقیق األرقام بمعنى أن ما جاء في المادة (2) البند خامساً في

الموازنة التي تقول (تخصص للمحافظات نسبة (5%) من إنتاجھم للنفط وكذلك نفس النسبة للنفط المكرر) وإذا أخذنا على سبیل المثال محافظة
البصرة التي تنتج في الیوم الواحد (3) ملیون وأكثر بمعنى في الشھر (100) ملیون برمیل بمعنى في السنة ملیار برمیل إذا حسبنا النفط على

(50) دوالر حساب بسیط یخرج االستحقاق الكلي للنفط من البصرة (50) ملیار دوالر مثبت في الموازنة (5%) من ھذا المقدار یكون (2.5)
أو (3) والموجود في الجدول فقط واحد تریلیون لذا حقیقة من واجبات اللجنة المالیة تدقیق األرقام في الموازنة إعادة األرقام الى وضعھا

الصحیح وبالنسبة لموضوع وزارة الصحة وموازنتھا ومخصص لألدویة واحد ونصف التریلیون الیوم كان لدینا استضافة لإلخوة المعنیین في
كیمادي العراق على األقل یحتاجون الى (3.9) تریلیون حتى یقومون بتغطیة نفقات األدویة والمستلزمات الطبیة إذا بقى الرقم بنفس الشاكلة أي

بقى (1.5) ولدیھم مدیونیة بالتأكید تبقى المشاكل المتعلقة في النقص الحاد في األدویة في المستشفیات وفي المراكز الصحیة وبالنسبة للقضیة
الواردة في المادة (2) وھذه دائماً نكررھا حتى عندما كنت حضرتك رئیس اللجنة المالیة ھذه مھمة جداً للمحافظات وردت فقرة (لعالج المرضى

خارج العراق) نرجو إضافة كلمة خارج أو داخل العراق ألنھ التوجھ لدى المستشفیات باستقدام كوادر من خارج العراق باإلضافة بإرسال
.المرضى خارج العراق
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-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

-:لدي ثالثة فقرات بعجالة وھي اعتقد مھمة جداً

أوالً: بعد سقوط ألمانیا في الحرب العالمیة الثانیة یقال سال رئیس وزراء بریطانیا عن وضع الدولة وانتشار الفساد والرشاوى فسال عن اثنین
القضاء والتعلیم فقالوا لھ جید لذا قال بریطانیا سوف تعود عندما نأتي الى الموازنة االتحادیة نجد أن موازنة التربیة لألسف ال تتعدى (2%) من
موازنة الدولة العامة إذا أردنا أن ننھض بالعراق من جدید نحتاج الى أن تكون ھنالك موازنة مدروسة حقیقیة للنھوض بالتربیة والتعلیم تتناسب
مع الكارثة التي یمر بھا العراق ومن اجل نھوض مجتمع متعلم قادر على أن یعید بناء الدولة لدینا (140) أو ما یقارب (140) ألف محاضر

.مجاني بكارثة حقیقیة تمر بالتعلیم ترید من معلم أو مدرس مجاني أن یقوم بالتدریس مجاناً ویخرج جیل متعلم

ثانیاً: بالنسبة لواردات الدولة تعتمد الموازنة العامة بشكل أساسي بنسبة (93%) على واردات النفط وحقیقة العقود النفطیة المبرمة سواء
بجوالت التراخیص أو الجوالت الملحقة فیھا فساد كبیر حقیقي ھنالك المئات المالیین من الدوالرات تھدر سنویاً وتذھب الى جیوب الفاسدین

.سواء من الشركات األجنبیة أو من المتنفذین في الداخل ودون رقابة ومكتب المفتش العام في وزارة النفط في وادي ووزارة النفط في وادي آخر

ثالثاً: بالنسبة لموضوع عقارات الدولة وأنا أتمنى من حضرتك أن یطول بالك واإلخوة النواب على ھذا الموضوع الذي اعتقد انھ موضوع مھم
-:جداً وكبیر جداً جداً لدینا نوعین من العقارات

أوالً: بالنسبة لعقارات الموجودة داخل المنطقة الخضراء وھذه العقارات ولألسف الشدید بعد االطالع ھنالك مكتب تابع لمكتب رئیس الوزراء
اسمھ مكتب عقارات المنطقة الخضراء والذي یدیر ھذه العقارات وھي بالمئات قبل أسابیع أثیر لغط كبیر على مجلس النواب على موضوع
اإلیجارات بینما بعد تدقیق ھذا الملف من قبل بعض إخوانكم في لجنة النزاھة وجد أن المئات العقارات الموجودة داخل المنطقة الخضراء قد

منحت الى شخصیات بل أن بعض ھذه العقارات مشغولة فقط اسماً ومن اخذ ھذه العقارات موجودین خارج العراق وزیر أما في وزارة السید
.عالوي أو قبلھ أو نائب سابق أو حتى مدراء أو موظفین أو آخره

:ثانیاً: العقارات الموجودة خارج المنطقة الخضراء التي تدیرھا دائرة عقارات الدولة وھي حقیقة أرقام مھولة ولدینا مقترحین

أوالً: بالنسبة للعقارات داخل المنطقة الخضراء ھي عقارات مھمة وعلیھا إقبال ویمكن أن نجعل عقار اإلیجار في داخل المنطقة الخضراء لغیر
الموظف ال یقل عن (12) ملیون دینار كما اتخذ قبل عشر سنوات وتركوھا أكثر الموظفین لنجعل اإلیجار (12) ملیون في الشھر لكل شخص

یستغل عقار داخل المنطقة الخضراء ولیس لھ عالقة بالوظیفة العامة أما العقارات التابعة لعقارات الدولة وتدار من قبل عقارات الدولة ھي
عقارات كبیرة ومھمة نستطیع بحالتین أن نتصرف بحصة الدولة وھي عقارات مستغلة من قبل أشخاص یقومون التصریف بھذه العقارات

.نستطیع أن نحصل منھا على واردات كبیرة

ثانیاً: بالنسبة لالستثمار نحتاج الى أن ننقل ملكیة األراضي التي تعلنھا الوزارات والدوائر كرخص استثماریة ننقل ملكیتھا الى ھیأة االستثمار كي
.تكون ھنالك سھولة حقیقیة بالعمل وواردات حقیقیة

-:النائب حسن فدعم عسل –

أنا أنظر في الموازنة وأرى الكثیر من األموال والتي ھي تقترض من الخارج ومن المصارف وأستغرب الیوم ان إیرادات العراق المنھوبة بید
الفاسدین في الحدود والموانئ من الضرائب والرسوم والتي ھي عشرات المالیین الدوالرات سنویاً والعراق یقترض من المصارف الحكومیة

سواء في الداخل أو الخارج یقترض عشرات المالیین ویترتب علیھا آثار الفوائد یتحملھا الشعب العراقي وبدالً من ان نقترض من الخارج علینا
ان نرجع أموالنا المنھوبة بشكل یومي وھناك إیرادات أیضاً داخلیة یمكن األستفادة منھا وھي األراضي والسیارات وممتلكات الدولة والتي ھي

.اآلن تندثر وغیر مستفیدة منھا الدولة یمكن األستفادة منھا واألستعاضة عن الدین الخارجي والدین الداخلي

-:النائب عبد االمیر حسن علي عتیبان –

جنوب العراق یعاني من مشكلة حقیقة تسببت في ھجرة الكثیر من أصحاب األراضي الزراعیة في أكثر من عشرة أقضیة ونواحي في محافظة
ذي قار بسبب سوء إدارة المیاه في الجنوب وھذا أنعكس بدوره على تدھور الزراعة والزراعة تعتبر الیوم رافد قوي بأقتصاد العراق بحیث ان

،أي بلد ال یستطیع ان یوفر الغذاء الى شعبھ فھو یصبح أسیر القرار السیاسي الدولي واإلقلیمي لذلك أُطالب ان یضمن في الموازنة

أوالً، إضافة مبلغ إلى موازنة وزارة الموارد المائیة أو ألزام الوزارة من خالل میزانیتھا لغرض تشیید سدود في جنوب العراق ما بین الناصریة
والبصرة وما بین العمارة والبصرة لغرض منع نزیف المیاه العذبة الى الخلیج العرابي من نھري دجلة والفرات. ثانیاً، فیما یخص الموازنة أنا
الحظت في جدول الواردات غیاب واردات المنافذ الحدودیة وشبكات الھواتف النقالة، ثالثاً من خالل ما نتعرض لھ من قبل المواطنین نطالب

.بإعادة المفسوخة عقودھم في الداخلیة والدفاع

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

سبق وان صدرنا في كل موازنة بمنح إجازة الخمس السنوات إلى الموظفین وطالما األسباب التي أستدعت إلى تشریع ھذا البند في الموازنة إال
أنھ یتم التعامل بھ بالنسبة إلى مؤسسات الدولة بمزاجیة لذلك نطلب أعتبار ھذه المادة كقانون في الموازنة واجبة التنفیذ على مؤسسات الدولة

أیضاً في الموازنة السابقة ثبتنا بالزام وزارتي الدفاع والداخلیة نقل أصحاب الشھادات إلى الدوائر المدنیة  وأیضاً لم تنفذ ھاتین الوزارتین ھذا
األمر وبقى األمر موقع بالرغم من أنھ بند ملزم في الموازنة وأؤكد على ما ذكره زمیلي فیما یتعلق بالمفسوخة عقودھم أیضاً خصصنا أموال
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ووجود بند في الموازنة ولكن الدولة لم تنفذ ھذا البند من الموازنة في الدورة الماضیة في السنة الماضیة بأعتبار ان األمر ألغراض أنتخابیة
بالرغم من تخصیص األموال أنا أجد بدالً من ان نصرف أربعة اآلف تعیینات على تعیینات جدیدة نحتاج إلى تدریبھم ونحتاج إلى صرف أموال

علیھم ھؤالء جاھزین فلماذا لم یتم إعادتھم نرجو تثبیت ذلك في الموازنة، األمر اآلخر فیما یتعلق بأصحاب العقود إذا توجد أمكانیة یتم تثبیت
أصحاب العقود برواتبھم ذاتھا دون زیادة لحین إستقرار الوضع المالي للدولة یتم زیادة رواتبھم وفق أقرانھم، األمر اآلخر سید الرئیس فیما یتعلق

بإلغاء ضربیھ العقار واإلبقاء على النسبة السابقة من تخفیض ضربیھ المبیعات من (10%) إلى (5%) مبالغ الطوارئ في كل مرة نحن نضع
بند لمبالغ الطوارئ ولكن وال مرة إستنفذنا ھذه المبالغ للطوارئ التي یمر بھا الدولة العراقیة أتمنى ھذه األموال تذھب إلى شبكة الحمایة

اإلجتماعیة، سد العجز في الموازنة أنا ال أعرف لماذا نذھب إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فیما یتعلق بسد العجز دون ان نعمد على
تعظیم وارد الدولة العراقیة واألمر األخیر باإلمكان أیضاً سد العجز من فارق النفط في كل مرة نحن یصبح لدینا فارق في النفط وال تصبح لدینا

.موازنة نصف سنویة حتى نعلم بأن ھذا الفائض این یذھب ھل ذھب للطوارئ واین صرفتھا الدولة وھذه أیضاً أمور مبھمة

-:النائب نعیم عبد یاسر العبودي –

،ھنالك فقرتین لديَّ مالحظات علیھا النقطة

االولى تخصیص مبالغ إلعمار وتنمیة المشاریع المحافظات، یعتبر مبلغ محدود جداً مع منھج نقل الصالحیات إلى المحافظات االن ھم بحاجة
.إلى إعادة البناء من حیث المفھوم

النقطة الثانیة تخصیص البترو دوالرات یفضل ان تخصص للمشاریع التنمویة االستراتیجیة والنھضویة ان كانت على مستوى المحافظة او
.الدولة ولیس تخصیصاً ألغراض خدمیة التنظیف أو العالج خارج العراق أو ما شابة من المرافق الخدمیة الجانبیة

-:النائب غیداء كمبش سعید عبد الحمید –

شكراً جزیالً سیادة الرئیس وشكر الموصول إلى أعضاء اللجنة المالیة لجھدھم ھذا المبذول في كتابة التقریر الذي ذھب بتوصیاتھ إلى أبعد ما
یكون كبعد البرنامج الحكومي عن واقعیة الموازنة فمن خاللكم سیادة الرئیس أسئل اللجنة المالیة حتى أتوجھ إلى الزمالء اإلخوة النواب إذا

اللجنة المالیة التوصیات التي قدمتھا لم یتحقق منھا أو لم یتم التنفیذ منھا أو تقوم بإصالحاتھا لمشروع الموازنة ھذا أكثر من (5%) فھل ھذا
یعني ان ھذه التوصیات كتبت من أجل ان تكتب فقط؟ وسوف نمرر ھذه الموازنة البائسة كحال كل یعني ان المشكلة لیس فقط ان الموازنة ذاتھا

تتكرر صیغتھا وتستنسخ وتأتي الى مجلس النواب حتى المالحظات وحتى التشخیصات وحتى اإلنتقادات أیضاً تستنسخ سنة بعد سنة ونعود
ونمرر ھذه الموازنة فھي أما نحن نتكلم ونتداخل من أجل مداخالت فقط أو یجب ان یأخذ ھذه المرة مجلس النواب جدیة حقیقیة ویكون لھ وقفھ

جادة یعني دولة منذ خمس عشر سنة نقول ال نریدھا دولة ریعیة تعتمد على موارد أخرى غیر الموارد النفطیة ونجدھا تفشل في االئتیان بموازنة
تنمویة تفشل في إیجاد إیرادات أخرى تفشل في دعم القطاع الصناعي والزراعي بل األكثر تفشل في تشجیع القطاع الخاص وتذھب إلى زیادة

الضرائب إلى القطاع الخاص ونعود نحن ونقول الذي تداعینا بھ وتمشكلنا على ھكذا موازنات نعود ونصوت على ھذه الموازنات لذلك الیوم أنا
ال أتھم الحكومة وأحمل المسؤولیة مجلس النواب عندما نساعد ھكذا حكومات تفشل في بناء دولة وتمنیة ھذه الدولة وفي النھایة أُطالب من مجلس
النواب ان یصر على أضافة درجات وظیفیة لكل القطاعات طالما الدولة تفشل في بناء تمنیة خاصة وإیجاد إیرادات أُخرى غیر إیرادات النفطیة

وعلیھ أیضاً ان نصر على إعادة الدرجات الوظیفیة الى الموازنات ولن نصوت دون إیجاد فرص عمل سیادة الرئیس ال عقود مثبتھ وال
محاضرین وشھادات ُعلیا لھم قوانین ال فرص عمل زیادة الفقر والبطالة تزداد والدولة تأتینا ببرامج فاشلة ونحن نصوت لھذه البرامج الفاشلة

فسیادة الرئیس أنا أترك المالحظات لألختصار لكن أذھب الى منحة الطوارئ فقط كل سنة واصبح سنتین ھناك سابقھ كل سنة نزید منحة
.الطوارئ ھذه منحة الطوارئ أطلب من اللجنة المالیة ان تصر على حضور الحساب الختامي لمنحة الطوارئ

-:السید رئیس مجلس النواب –

شكراً، الذي لم یكمل مداخلتھ یسلمھا بشكل مكتوب إلى اللجنة المالیة النائب ریاض المسعودي ثم النائب فرات التمیمي ومن ثم التمیمي اآلخر أنا
.(أمضي بالتسلسل تسلسل الدكتور جمال (22

-:النائب ریاض محمد علي المسعودي –

نشكر اللجنة المالیة على دورھا المحترم في ھذا التقریر في صفحة رقم (4) من التقریر ذكرت اللجنة المالیة انھ موازنة 2019 حیث تخلو من
مؤشرات تنمویة والمسألة في غایة األھمیة ھنالك في السنوات السابقة یوجد أكثر من (19) تریلیون كإیراد غیر نفطي في ھذه الموازنة موازنة
عام 2019 انخفضت النسبة بشكل غریب وملفت للنظر توجد مسألة أُخرى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي تخصیصاتھا قلیلھ جداً خاصة

التخصیصات االستثماریة تكاد ال تذكر فیما یتعلق بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ھنالك بعض المحافظات لم تنل شیئاً من ھذه الموازنة وال
ھي محافظات نفطیة وال محافظات لھا منفذ حدودي وال مطارات حال محافظة كربالء ومحافظة بابل وصالح الدین وفي النھایة كان من

المفترض أن یخصص لھا جزء من مشروع الزائر دوالر وھذا غیر موثق في ھذه الموازنة أیضاً أثقلت ھذه الموازنة كاھل المواطن من خالل
المزید من الضرائب وخاصة المطارات وبعض المھن وبالتالي سوف یحصل المواطن على القلیل ولكنھ ینفق أموال كبیرة جداً، نالحظ أیضاً انھ
في الصفحة (13) أغلب ھذه الموازنة ھي موازنة تقدیریة أي أرقام تقدیریة تخمینیة ال تستند على واقع مھم لكن موازنة عام 2018 كان العجز
فیھا (12%) الغریب أن في موازنة 2019 كان العجز بھا (21%) لو عدنا الى السابق یعني لو عدنا الى عام 2013 یعني قبل خمسة أعوام

الى زیادة اإلیراد غیر النفطي لتخلصنا أصالً من ھذا الفرق الموجود، ھنالك أیضاً مشكلة كبیرة في ھذه الموازنة أنھا موازنة توزیعیة أي یتم
.توزیع اإلیرادات بشكل غیر منطقي وغیر مدروس على القطاعات

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –
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شكر وتقدیر إلى السیدات والسادة أعضاء اللجنة على تقریر وافي فیھ جداول مقارنھ بین موازنة عام 2018 وموازنة العام القادم طبعا ً
،المستغرب

النقطة األولى، لديَّ أربع نقاط تقریباً العجز في الموازنة یرتفع من عام 2018 من (12%) إلى (21%) فھذه حالة مستغربة مع زیادة في
.أسعار النفط

النقطة الثانیة، سعر البرمیل النفط اعتقد (56) دوالر غیر متالئم مع أسعار النفط ویشاھدون ھذا السیدات والسادة أعضاء المجلس یوجد تراجع
.في أسعار النفط أعتقد یحتاج أعادة في سعر البرمیل حتى یتالئم مع األسعار العالمیة

النقطة الثالثة أتمنى أعادة النظر في موازنات وتخصیصات الوزارات األمنیة ومعلوم ان األخت السیدة النائبة ذكرت انھ فعالً تستنزف أقل من
(50%) من موازنة الدولة العراقیة ھي وزارتي الدفاع والداخلیة ومعلوم أنھ الوضع االمني في تحسن ونحتاج إلى إعادة نظر في ھذه

التخصیصات وذھابھ في أتجاه الوزارات القطاعیة یوجد الیوم نقص في االدویة وفي الخدمات وفي قطاعات أخرى یعوض من مناقلھ بین ھذه
الوزارات والوزارات األمنیة، في النفقات الحاكمة المتعلقة بشراء المحاصیل االستراتیجیة في الجدول رقم (2) (د) شھدت ھذه السنة سقوط

أمطار بكمیات كبیرة ھذا شجع الفالحین والمزارعین بالتوسع بالزیادة في زراعة محصول الحنطة أعتقد ھذه التخصیصات باعتبارنا نحن رئیس
لجنة الزراعة في الدورات السابقة كانوا الفالحین یعانون من عدم قدرة الحكومة على دفع مستحقات الفالحین أتمنى من اللجنة ان تراعي ھذا

الموضوع وترفع وتزید التخصیصات المتعلقة بشراء محصول الحنطة بأعتبار أن ھذا المحصول ھو منتج وطني نطالب الحكومة بالحفاظ علیھ،
في المادة (22) الوزیرین المالیة والتخطیط األتحادیین إعادة تخصیص المبالغ المستردة من المزارعین عن قروض المشاریع المبادرة الزراعیة
طبعاً نحن إخواننا وزمالئنا في الدورة السابقة ھذه المادة لم تكن موجودة أتمنى ان تحذف المادة ألنھ أصالً مبالغ المبادرة الزراعیة والمسترجعة
تذھب بأتجاه صندوق اإلقراض زراعي المیسر الرقم (28) أعتقد ھذه المادة (22) ھو بأعتباره ان الحكومة ما شاء هللا تستنسخ الموازنة وتأتي

بموازنة مستنسخھ وأحتمال أنھا موازنة العام الماضي 2017، في المادة (23) صندوق اإلقراض الزراعي المیسر رقم (28) لسنة 2009
المعدل ان وزارة المالیة األتحادیة تلحق بوزارة الزراعة األتحادیة فعالً ان ھذه خطوة صحیحة ولكن أتمنى إضافة فقرة بما ال یتعارض مع أحكام

ھذا القرار حتى ال ندخل في اشكالیة ألن الصندوق بھ مجلس والمجلس رئیس ھو وزیر المالیة وأعضاء فیھا أتمنى ان تضاف ھذه الفقرة، في
المادة (38) لوزارة المالیة بیع حصتھا من األراضي الزراعیة تقع خارج حدود أمانھ بغداد او البلدیات طبعاً ھذه فعالً نقطة مھمة توجد أراضي

زراعیة تابعھ لوزارة المالیة ومستغلھ من قبل أشخاص والدولة لم تستفد منھا وال حتى المواطن الذي یستغلھا مستفاد منھا باعتبار توجد حصة
لوزارة المالیة قانون باعتبار قانون لسنة واحدة أتمنى ان تبقى ھذه المادة وتضاف لھا فقرة نافذة لحین أنجاز وزارة المالیة بیع أراضیھا

.وحصصھا من األراضي التي ھي ضمن حقوق تصرفیھ ضمن قانون (53) لسنة 1976

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

شكراً سید الرئیس وشكراً لجھود اللجنة المالیة والحقیقة على قانون الموازنة مالحظات كثیرة لكن أحب أو أؤكد سیادة الرئیس على ما لم یوجد
أو یتحقق إحصاء عام للسكان وللثروات الطبیعیة فلن تحقق العدالة في التوزیع وكذلك األمر بالنسبة الى مجلس الخدمة في تحدید وتوزیع

الوظائف بشكل عادل ھاتان النقطتان مھمتان في توزیع المخصصات أو النفقات على عموم البلد، النقطة األخرى أنا اؤید ما قالتھ األخت النائبة
ً طالما ان الدولة ال تصرف أھتماماً للقطاعات المختلفة لتنمیة الثروة الزراعیة أو تنمیة القطاع الصناعي ومن باب أولى أن تفتح مجاالً واسعا

لتوظیف الناس لدینا قدرات عاطلھ وھم یتظاھرون یومیاً ویطالبون بالتعیینات ھناك حتى من یعمل في الدولة مجاناً ال تصرف لھم رواتب
ألسباب مختلفة، النقطة األخرى سیادة الرئیس ھناك اراضي شاسعھ تكلم األخ والزمیل األستاذ فرات التمیمي عن موضوع األراضي الزراعیة
خارج حدود البلدیة ھنالك أراضي زراعیة شاسعھ تابعھ لقارات الدولة تابعھ الى وزارة المالیة اآلن عرضة للتزویر وال تستطیع وزارة المالیة
فعل شيء إتجاه ھؤالء المزورین أراضي بأالف الدونمات تزور وتحقق إیرادات الى افراد دون ان تستفید منھا الدولة فأما ان تبیع الدولة ھذه

.االراضي وفق قانون المزایدة بیع وإیجار أموال الدولة أو أن تستغلھا بشكل صحیح بالتعاون مع الوزارات المختلفة االخرى

بالنسبة إلى القروض سید الرئیس تمویل العجز بالقروض وال أعلم إذا كانت اللجنة قد الحظت ان ھنالك تكرار في التخصیصات عدة مرات
.تكررت اقراض من الصندوق السعودي أو من المصرف اإلسالمي وتوجد ھناك نقاط أخرى أحب أقدمھا مكتوبة

 

 

-:النائب لیلى مھدي عبد الحسین التمیمي –

شكراً سیادة الرئیس وشكراً الى اللجنة المالیة على التوصیات وعلى التقریر المقدم حقیقة سیادة الرئیس نبدأ بتحفظنا فیما یخص اعتماد سعر
برمیل النفط الخام عن (56) دوالر نتمنى أعتماد ما أُعتمد في سنة 2018 ھو (46) دوالر للبرمیل الواحد حقیقة صح أنھ فارق كبیر جداً ولكن

نتمنى ضغط النفقات فیما یخص صیانھ الموجودات فیما یخص المستلزمات السلعیة حیث شھدت سنة  2019 الى صیانة الموجودات بزیادة
نسبة (99%) فارق عن سنة 2018 والحقیقة كلمة البرامج خاصة لم نعرف ما ھي تفسیر البرامج الخاصة والذي رأیتھ ایضا زیادة بنسبة

(71%) عن سنة 2018 ماذا تعني بھا الحكومة وخاصةً نحن نعاني من عجز فارق عن سنة 2018 یصل الى (113%) من الموازنة والدولة
تبررھا باالقتراض من البنوك الخارجیة والبنوك الداخلیة باإلضافة إلى المبالغ المدونة وإعتماد زیادة سعر برمیل النفط في حین المؤشرات
األقتصادیة تؤشر إلى أنخفاض فما العمل بالنسبة الى الحكومة؟ الحقیقة الذي نالحظھ في الوزارات ھي عبارة عن مصدرة للمشاكل ولیست

واضعھ للحلول فیما یخص العجز في الموازنة باإلضافة الى ذلك فیما یخص النفقات الحاكمة والخاصة في األدویة نالحظ فرق عن سنة 2018
بنسبة (53) ما یقارب (53%) وھذه كارثة كبیرة ألن مستشفیاتنا تعاني من نقص كبیر في األدویة في سنة 2018 لكي یزید ھذا النقص ونقلل
النفقات ونضغطھا الى  (424) ملیار و (600) ملیون وھذه أیضاً مشكلة كبیرة للمتاجرة بأرواح الفقراء على حساب السوق السوداء باإلضافة
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إلى النفقات االستثماریة لوزارة الدفاع نالحظ ان النفقات االستثماریة وزارة الدفاع ھي أعلى من النفقات االستثماریة لوزارة التربیة والسؤال ھنا
!ھل العراق بحاجة الى أسلحة أكثر مما ھو یحتاج الى مدارس؟

فیما یخص أیضاً النفقات الخاصة في محصول الحنطة والشلب لسنة 2019 نالحظ بانھا (94) ملیار وھذا ال یتناسب بانخفاض نسبة (%94)
عن سنة 2018 وھذا ال یتناسب مع البرنامج الحكومي بتقلیل االعتماد على اإلیرادات النفطیة وتعظیم اإلیرادات غیر النفطیة، باإلضافة الى ذلك
أحتساب نسبة (6%) في موازنة 2019 لإلیرادات غیر النفطیة حسناً ونحن لدینا الزراعة ولدینا السیاحة ولدینا منافذ حدودیة وھذه كانت تصل

واردتھا الى (10%) في موازنة 2018 ما الذي أدى إلى تقلیصھ إلى نسبة (6%)؟

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

طبعاً الموازنة وصلتنا والحظنا من الفصل األول ھناك عدد من المالحظات علیھا، الفصل األول المادة األولى (ب)، الذي لم یتكلم عن (250)
برمیل نفط یومیاً یعني أقلیم كوردستان، تقریباً (6,44) من النفط أو من أیرادات النفط بالعراق، یعني بمعنى إذا نقصنا (12,67) (6,44)

تقریباً المواطنة في أقلیم كوردستان بالنسبة للعراق تقریباً تصبح (6,23) یعني قصدي یصبح نسبة قلیلة جداً، نأتي على القروض، أغلب
القروض ما ترى أي شيء أسمھ أقلیم كوردستان، ھنا الموضوع الفقرة (3) لم یتكلم على (ب) اإلستمرار بالقروض من الوكالة الیابانیة للتعاون
الدولي جایكا، إذا تالحظ أنت مشاریع الكھرباء إلقلیم كردستان (75) ملیون مشاریع البلدیات لمحافظات أقلیم كوردستان (10) ملیون أو ال ما

مكتوبة أصالً أقلیم كوردستان بل مكتوب مشاریع البلدیات، أذا أحسبھا من مجموع (756) ملیون ومائة الف دوالر تقریباً تصبح (11,2) یعني
حتى (12,67) لیس ھذه النسبة تصبح (11,2). إذا نحسب على فقرة (و) االستمرار باالقتراض من البنك الدولي لغرض تمویل المشاریع

الوزارات والمحافظات وسیتم تمویل مشاریع الوزارات بمبلغ (430) ملیون دوالر لعام 2009، ایضاً إذا نالحظ فقط مكتوب أقلیم كردستان
(1,6) ملیون یعني (1,6) ملیون التي ھي تعادل (0,37) یعني حتى ما وصلت (1%) یعني (0,37) تعتبر من ھذا الرقم، إذا نرى على

اإلقتراضات كلھا أغلب اإلقتراضات االقتراض من البنك الدولي لغرض تمویل المشاریع الوزارات والمحافظات، وسیتم تمویل مشاریع
الوزارات بمبلغ (430) ملیون دوالر لعام 2019 توزع على النحو اآلتي وزارة األعمار وزارة الكھرباء أمانة بغداد، إذا تالحظ أقلیم

كوردستان (1,6) ملیون التي تعتبر (0,37) من ھذا االقتراض، لما نأتي على الفوائد تعتبر من ضمن النفقات السیادیة بالنسبة لي (0,37)
.بالنسبة إلقلیم كوردستان

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

.معلوماتِك سجلیھا وأعطیھا إلى اللجنة المالیة

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

إذا نأتي ونرى باقي اإلقتراضات أغلبھا مشاریع لیس ألقلیم كوردستان شيء، ونأتي على السیادیة، إذا أتي علیھا مثالً (ي) االستمرار باالقتراض
بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولیة لغرض شراء األسلحة واألعتدة والدعم اللوجستي لكل من وزارتي الدفاع والداخلیة والحشد الشعبي
وجھاز مكافحة اإلرھاب بمبلغ تمویل (906) ملیون دوالر، ھنا ال یوجد عندنا وزارة الدفاع وزارة الداخلیة ھیأة الحشد الشعبي جھاز مكافحة
اإلرھاب أین البیشمركة ال یوجد ھنا؟، البقیة كافة اإلقتراضات التي حصلت خالل ھذه الموازنة لیس لدى أقلیم كوردستان فیھا، لما نأتي على
النفقات السیادیة نالحظ أن ھذه اإلقتراضات كلھا موجود حتى الفقرة (ب) االقتراض من الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي جایكا بمبلغ ملیاري

دوالر، ایضاً أقلیم كوردستان وحدة تكریر لصالح وزارة النفط مشروع إعادة إعمار المناطق المتضررة. ال یوجد إلقلیم كوردستان شيء، الفقرة
األخیر ایضاً عندما یتكلمون على مجلس الوزراء أضافة تخصیصات ثالثة ترلیونات تخصیصات احتیاطي الطوارئ، ھنا فعالً ذُكرت حصة أقلیم

كوردستان لالنفاق الفعلي، كم ھذه الحصة؟ حقیقة غیر مبینة یعني فقط مجرد كتابة وأنما على أرض الواقع غیر موجود الحصة، نأتي على
حصة أقلیم كوردستان مثل ما قلة ضمن الفقرات السیادیة إذا ترى مشاریع الموانئ لیس عندي أي شيء، مشاریع السدود لیس عند بھا شيء

مشاریع عقود التراخیص بما یضمن عقود التراخیص في أقلیم كوردستان فقط انتم ال تعطون شيء، فوائد على قروض الصندوق النقد الدولي
مثل ما قلة غیر موجود، نأتي على أخیر نقطة ھنا یوجد فقرة تتم تسویة مستحقات بین أقلیم كوردستان. ثانیاً تلتزم حكومة (250) برمیل نفط،

لكن ھنا فقرة (ب) تخصص نسبة من تخصیصات القوات البریة ال یوجد شيء تخصیصات القوات البریة یوجد شيء أسمة الجیش العراقي،
وتمت أضافة القوات البیشمركة ھنا تضاف  الجیش العراقي، عدا عنھا عدم تنفیذ فقرتي (أ) (ب) لیس لھا عالقة (ب) لیس لھا عالقة بالموضوع

.ممكن (أ) بلكي (ب) ھذه الفقرة یجب أن ترفع یعني حرف (ب) ترفع من الموضوع

-:النائبة اقبال عبد الحسین أبو جري –

حقیقةً قبل ان ندخل في موضوع بنود الموازنة أحب أن أنوه عن نقطة جداً مھمة في ظل صالحي وزیر المالیة بموجب ھذا القانون ضمن فصل
خاص أو مواد خاصة، ال ان تكن مبعثرة بین مواد ھذا القانون، ومن ثم تكن واضحة للقارئ وال یكون ھناك لبس فیھا، ولتخویل وزیر المالیة

والتخطیط سیاسة االقتراض من الخارج بعد موافقة مجلس الوزراء كما ورد في مشروع الموازنة 2019 فأنھا مسألة خطیرة ومخالفة صریحة
للدستور العراقي لعام 2005، وذلك حیث نصت المادة (110) بأنھا من االختصاصات الحصریة للسلطات االتحادیة، كما ورد في البند اوالً

المادة (110) نصت على رسم السیاسة الخارجیة والممثل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاھدات واالتفاقات الدولیة وسیاسة االقتراض والتوقیع
علیھ وأبرامھا ورسم السیاسة االقتصادیة التجاریة الخارجیة السیادیة، ومن ثم فأن مجلس النواب یُعتبر أحد ھذه السلطات االتحادیة التي نصت

علیھا المادة (47) من الدستور، ال بد أن یكون لھا دور فعال في مناقشة ومصادقة سیاسة االقتراض قبل مصادقة مجلس الوزراء وتخول المالیة
والتخطیط ذلك، ألن مجلس النواب ھو المؤتمن من قبل الشعب للحفاظ على حقوقھ ویمثل إرادة الشعب فالبد من موافقة  مجلس النواب على

ذلك، لذلك نطلب من مجلس النواب أعادة النظر بجمیع القروض التي تم اقتراضھا من قبل الحكومة وتقیید الصالحیات على وفق ما جاء
.بالدستور

ً
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النقطة الثانیة ضمن المادة (5) اوالً من مشروع قانون الموازنة االتحادیة على إعطاء رئیس مجلس الوزراء وزیر المالیة صالحیة إستخدام
المبالغ المعتمدة نقصد بھا احتیاطي الطوارئ لتسدید النفقات الطارئة، ولكن المشّرع لم یحدد ما ھي الغایة من احتیاطي الطوارئ لتسدید النفقات

الطارئة، أو من الضروري لذلك البد من أن نشرع تحدید ھذه النفقة الطارئة على سبیل الحصر حتى ال تكن ھناك بدون وجھة حق دعوى أن
ً النفقات الطارئة. أما عندنا المادة (19) (أ) أعتقد أن استمرار فرض المبیعات على خدمة الھاتف النقال وشبكات األنترنت كان األجدر ایضا
بالمشرع التأكد على تطبیق قانون التعرفة الكمركیة وفرض ضرائب على السكائر كما ھو مفعول في كافة دول العالم والسیارات المستوردة،
لذلك نقترح أن یكون ھناك إلزام على دفع الضریبة من قبل الشركات الھاتف النقال وتكون ھناك آلیة من قبل ھیأة األعالم واالتصاالت على

وضع ختم على كارتات التعبئة قبل وصولھا إلى السوق من أجل معرفة عدد الكارتات التي تباع من قبل شركات الھاتف النقال أو آلیة أخرى،
كما نصت المادة (19) (ب) على أن تسري أحكام الضریبة في المبیعات المنصوص علیھا بقرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (36) لسنة

.1999 على الخدمة المقدمة للمطاعم والفنادق كافة، وعند مراجعة قرار مجلس قیادة الثورة المنحل

-:النائب علي یوسف عبد النبي شكري –

أود أن أوضح بعض القضایا، الموازنة (132,7) تریلیون یعني تقریباً (133) تریلیون، (33) تریلیون فقط لالستثماري و(100) تشغیلي وھذه
.النسبة ایضاً (74) تشغیلي و(26) استثماري، ھذه النسبة تنخفض إذا تم أضافة إلیھا الشركات الخاسرة التي تدفع لھا رواتب من الدولة

ثانیاً موازنة العام الماضي سیادة الرئیس ایضاً ثبتنا بھا صادرات النفط (3,880,000) برمیل أعلى طاقة تصدیریة كانت (3,100) تم تعویض
الفرق من السعر، اآلن یوجد إشكالیة بالسعر سیادة الرئیس، نحن مثبتین السعر (56) دوالر أمس نفط برنت (53,50)، وبالتالي نحن نبیع (7)

نقاط أقل یعني أمس سعر النفط الذي نبیع بھ (46) دوالر سیادة الرئیس یعني فرق (10) دوالر عن المثبت وخبراء النفط یتوقعون یوجد
انخفاض أضافي، ومستحیل نصل إلى الطاقة التصدیریة ألن العام الماضي عوضنا بالسعر، ایضاً ثبتنا (3,880) وصلنا (3,100)، سیادة
الرئیس توجد نقطة مھمة جداً عندما تم أرسال الموازنة من الحكومة السابقة لم یثبت فیھا نفط كركوك، اآلن بدأنا نصّدر (80,000) برمیل

بالیوم وھذا غیر مثبت بالموازنة، وبالتالي ھذا نقطة مھمة لإلخوة باللجنة المالیة نفط كركوك الذي باشرنا بھ خالل (15) یوم أمس سألت وزارة
النفط (80,000) برمیل یتم تصدیر، سیادة الرئیس بالنسبة إلى (5%) من النفط المنتج أو المكرر أو الغاز ھذا غیر محسوب ال ضمن النفقات
وال ضمن العجز، للعلم أضرب مثال بسیط الن العام الماضي حصة البصرة (6) تریلیون من البترودوالر لم یصل لھا اال(600) ملیار دینار،
وبالتالي یوجد إشكالیة ھذا المبلغ (5%) غیر محسوب، عدم احتساب (5%) عدم احتساب ھذا المبلغ یوجد بھ إشكال ألنھ إذا تم أضافتھ سوف

یزید األنفاق ویزید عندنا العجز فال بد أن نكون واقعیین، یوجد ھناك إشكالیة أخرى سیادة الرئیس قانون اإلدارة المالیة والدین العام یوجد بھ فقرة
القسم األول الفقرة األولى (إذا لم یتم التنفیذ بكامل المبلغ االستثماري یعاد إلى وزارة المالیة) ھذه تسبب إشكالیة للمحافظات ال بد من معالجة ھذه

.اإلشكالیة

أخیراً سیادة الرئیس سوف أعطي بعض المالحظات سیادة الرئیس لكن نقطة أخیر، سیادة الرئیس نحن صدرنا قوانین، أرجوكم أن نحترم
القوانین الصادرة عن مجلس النواب عندنا قانون تشغیل الطلبة األوائل وقانون حملة الشھادات العلیا تم تشریعھا ونشرھا بالجرید الرسمیة، وزارة

.التعلیم العالي لم تصدر التعلیمات، أرجو أضافة فقرة تتضمن النسب المحددة لتعیین حملة الشھادات العلیا والطلبة األوائل

-:النائبة إیناس ناجي كاظم –

ھناك مجموعة من المالحظات سوف أطرحھا بسرعة وعجالة، الجزء األول من المالحظات یختص فیما التخصیص المالي إلى مشاریع محافظة
واسط، السید الرئیس من خالل مراجعة فقرات القروض لم تُدرج محافظة واسط ضمن المحافظات التي تمتعت بالقرض، علماً ھناك عدد من

المشاریع طرحت من قبل محافظة واسط السلطة التنفیذیة في وزارة المالیة منھا مشروع مجاري الجانب األیمن تم أدراجھا ضمن القرض
البریطاني ھنا فقرة القروض، لكن لم یدرج علماً أن ھناك مشروع مماثل مشابھ لھ بكلفة (100) ملیون دوالر في مسودة قانون الموازنة، أكثر

من مشروع ھو أدراج وتنفیذ مشروع شبكات مجاري وحدة معالجة الجانب األیمن لمدینة الكوت تمویل المشروع وتوسعة وتطویر الطریق
االستراتیجي كوت بغداد، إذن ھنا المشاریع التي تم وضعھا من قبل الحكومة المحلیة في محافظة واسط وزارة المالیة والجھات المعنیة لم تثبتھا

.ضمن القروض، في حین كل محافظات العراق تمتعت واستفادت من فقرة القروض

النقطة الثانیة التي تختص بقانون الموازنة االتحادیة، السید الرئیس ھناك أیرادات فقدت من الجدول وھي أیرادات المنافذ الحدودیة، أین ھي
أیرادات المنافذ الحدودیة؟ تماماً غیبت ولم تذكر فقرة منھا أو رقم فیما یخص المنافذ الحدودیة في قانون الموازنة االتحادیة، علماً ھناك أكثر من
فقرة تحدثت عن أیرادات الدولة بصورة عامة، إلى جانب ھذا لم تذكر أیرادات المنافذ الحدودیة لكن وضعت نفقات ھیأة المنافذ الحدودیة وھناك
رقم مثبت في جدول (ب)، ذكر فیھا أن النفقات التي تتعلق بالمنافذ الحدودیة أذن ھناك تناقض منافذ حدودیة عندي لكن أیرادات ال توجد، النقطة
الرئیسیة، السید الرئیس عندما تكون ھناك القروض ھناك فرق في العملة أنا الحظت ھناك بعض القروض من الوكالة الیابانیة لم أتذكرھا، ھناك

.بالیورو وھناك بالدوالر یوجد ھناك فرق، لماذا ھذا التناقض؟ یجب تثبیتھا بعملة واحد وقرض واحد ولكن یجب معادلتھ بالدوالر أو الیورو

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

نحن من المعروف على البرنامج الحكومي الذي وعد بھ السید رئیس مجلس الوزراء أن دعم القطاع الخاص، وبالتالي الیوم نحن الذي نعرفھ
المشاریع االستثماریة للدولة أو للحكومة یعني صراحة كان فشل ذریع في كل مشاریعھا، نحن من خالل اإلخوة في اللجنة المالیة ومن خالل

جنابكم سیادة الرئیس نركز على نقطة أن من الضروري دعم القطاع الخاص، یعني الیوم النشاط االقتصادي الحقیقي ھو القطاع الخاص، بالتالي
ما اعتقد الیوم الموازنة أغلب المبالغ تذھب ونخفض من تخصیصات الموازنة االستثماریة یعني ھذه تخصیصاتنا نقلل من القروض الداخلة

.والخارجة، أنا ما اعتقد المشاریع االستثماریة التي ھي تابعة للحكومة یوجد بھا شيء إیجابي، یعني نحن ھذا نركز علیھ

ثانیاً منع المنتجات المستورد نحن ال نعرف الیوم بالموازنة ما قاموا بتضمینھ بالفقرة، الیوم توجد منتجات مماثلة تنتج داخل العراق، وبالتالي
الیوم كیف إذا نرید أن نقلل البطالة إذا ما كان ھناك منع لالستیراد العشوائي الذي یحصل في المنافذ الحدودیة وغیرھا، نحن الصراحة سیادة
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الرئیس نركز على نقطة ال یمكن النھوض باالقتصاد للبلد االقتصاد العراقي إذا ما كان ھناك تنمیة حقیقیة اقتصادیة من الداخل، دعم كل
.القطاعات الخاصة وعلى مستوى الخاص والعام حتى على األقل نستطیع نقضي على البطالة ونقضي على القروض الخارجة والداخلة

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

الحقیقة یتطلع الشارع العراقي إلى ھذه الحكومة والى ھذا البرلمان، حیث أشاع أن ھناك أمراً أن ھذه الحكومة سوف تكون حكومة خدمات،
وبالتالي من الضرورة أن تكون قضیة الخدمات أمراً أساسیاً في ھذه الموازنة، تعلمون ویعلم المشاھد الكریم أن محافظة بغداد واطراف بغداد

تحدیداً وخاصة مناطق النھروان شھدت تظاھرات كثیرة للمطالب بالخدمات، ولألسف بعد مالحظة التخصیصات لمحافظة بغداد وھذه مرتبطة
ارتباطاً إداریاً بمحافظة بغداد، تعلمون أطراف بغداد المسؤول عنھا محافظة بغداد وھي ضمن الخطط االستثماریة للمحافظة، وبالتالي ال نجد أن
ً ھناك مبالغ كافیة لتنفیذ المشاریع التي وعد بھا أبناء ھذه المناطق، مناطق النھروان الیوم تعاني الحقیقة من اإلھمال في مجال الخدمات خصوصا

المجاري والتبلیط وغیر ذلك، وایضاً ھناك مشاریع للمدینة الصناعیة التي معول علیھا في أن توفر فرص عمل ألبناء ھذه المدینة، الحقیقة من
المؤسف ال نجد ھذه المناطق التي كانت ھناك لجان وھذه اللجان وعدت المواطنین بأنھا سوف تقدم لھم الخدمات أو مشاریع الخدمات في

الموازنة القادمة، یعني مدینة كبیر كمدینة النھروان الیوم فیھا أكثر من (150,000) نسمة وھي بعداد قضاء، ال نجد أن ھناك مشاریع تلبي
الطموح من خالل اطالع على موازنة تقدیر المبالغ لمحافظة بغداد، ھذا یعني أنھ ال توجد في ھذه السنة ما وعد بھ المواطنون بعد قیامھم

.بالتظاھرات السلمیة للمطالبة بحقوقھم

 

 

-:النائب صادق مدلول حمد السلیطي –

الحقیقة وردت في الفقرة (15) ثانیاً ما نص یحال الموظف بدرجة مدیر عام فما فوق إلى التقاعد إستثناًء من قانون التقاعد الموحد ویعد نافذاً بعد
نفاذ ھذا القانون، سیادة الرئیس انتم تعلمون بأن قانون التقاعد الموحد بما فیھم أعضاء البرلمان العراقي وبداللة قرار المحكمة االتحادیة األخیر
أعتمد الجمیع أن یكون وفق قانون التقاعد الموحد، ال یمكن أن نضمن ھكذا فقرة في قانون الموازنة ونصوت علیھ ویعتبر قانوناً ویُطعن بھ مرة
أخرى، أطالب برفع ھذه الفقرة من قانون الموازنة المادة (15) ثانیاً، أما بخصوص المالحظات الحقیقة یعني یوجد عندنا مالحظة على الفقرة
(4) (أ) الخاصة بتخصیص مبالغ لبناء صوامع الستالم المحاصیل الزراعیة في محافظة میسان والدیوانیة، ونطالب ایضاً بإضافة مبلغ لتشیید
صومعة في محافظة ذي قار كونھا محافظة زراعیة، أما بخصوص المشاریع االستثماریة نستبشر خیر عند قراءة الرقم (33) ملیار لمشاریع
استثماریة، لكن نرى أنھا ُخصصت، طبعاً تعریف المشروع االستثماري ھي مشاریع تنمویة سنویة بما فیھا مشاریع تنمیة اإلقلیم وغیرھا من

المشاریع، لكن عندما نرى الجدول نجد بعض المؤسسات الحكومیة لیس لھا عالقة بتنفیذ المشاریع االستثماریة، یعني مثالً األمانة العامة لمجلس
الوزراء ُخصص (15) ملیار، رئاسة مجلس الوزراء (354) ملیار، مكتب رئیس الوزراء (10) ملیار، رئاسة الجمھوریة (3) ملیار، أنا أرى
أن نؤكد على قطاعات خدمیة نستفاد من المبالغ االستثماریة لغرض تحسین الواقع الصحي وواقع المدارس، ُخصصت مثالً مبلغ لدیوان الوقف

الشیعي (170) ملیار، أرى أن ھذا المبلغ الكثیر من المفاصل التي خصصت لھا مبالغ عالیة في الموازنة االستثماریة، أقترح أستقطاعھا
والتركیز على القطاعات الخدمیة، مثالً مبالغ (344) ُخصص للجنة رئاسة الوزراء لصندوق إعمار المحافظات المحررة، ھذا المبلغ الكبیر ال

یمكن إعطاءه للجنة داخل مجلس الوزراء، المفروض ھذا المبلغ یقسم أما على الوزارات أو یتحول إلى المحافظات لغرض أدارتھ بصفة
.مشاریع

-:النائب نھرو محمود قادر –

لدي مالحظات ارجو من اللجنة المالیة تسجیلھا، فیما یخص المادة (10) الفقرة ثانیاً الفرع (ب)، تخصیص نسبة من تخصیصات القوات البریة
.اإلتحادیة للجیش العراقي للبیشمركة، لم أرى أي مبلغ مخصص للقوات اإلتحادیة في ھذه الموازنة، فأرجو شطب كلمة البریة في ھذا الموضوع

مالحظة ثانیة: ھناك في الجدول مكتوب المحافظات الشمالیة، المحافظات الشمالیة تشمل نینوى أیضاً، فأرجو تعدیل المحافظات الشمالیة إلى اقلیم
كردستان، ھناك بموجب وزارة التخطیط العدد السكاني للعراق (38,124,000) نسمة ومحافظات األقلیم الثالثة یعادل (5,309,000) نسمة

موجود مثبت لدى الوزارة، والكتاب موجود لدي وفیھ جدول، إذا جمعت محافظات أربیل ودھوك وسلیمانیة یصبح العدد (5,309,000) نسمة،
.(%وھذا ما یعادل إذا حسبناه بالموازنة في التخصیص نسبة أقلیم كردستان یعادل (13,9

مالحظة ثالثة: أنا أعتبر إن ھذه الموازنة موازنة جامدة لسبب ما إنھ عدم تخصیص مبالغ للقطاع الخاص، القطاع الخاص ھو الذي یقوم ببناء
الدولة وإنھاء موضوع البطالة، دعم القطاع الخاص یساعد الدولة على زیادة اإلیرادات التي تعتمد علیھا في الموازنة وتقلل من البطالة، ویجب

.دعم المنتج المحلي في ھذه الحالة

-:النائب بشار حمید محمود كیكي –

المادة (9) أوالً، تحدد حصة أقلیم كردستان من أجمالي النفقات الفعلیة المبینة في الجدول (د) النفقات الحاكمة الملحق بھذا القانون حسب نفوس
كل محافظة تدفع من وزارة المالیة بموافقة السید رئیس الوزراء، معناة ذلك إن ھذه المادة مقیدة بموافقة السید رئیس الوزراء وھذه مخالفة

دستوریة، فال یمكن لرئیس الوزراء أن یقید حصة شعب كامل موجود ومرسوم في الدستور من حیق النفقات، اطلب من االخوان في اللجنة
.المالیة إلغاء ھذه الفقرة، لیس ھناك أي داعي لموافقة السید رئیس مجلس الوزراء

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



1/14/2019 محضـرجلسـة رقـم (23) اإلثنین (24/12/2018) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2018/12/24/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d9%80%d8%b1%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%80%d8%a9-%d8%b1%d9%82… 17/19

أي فقرة ھذه ھل من الممكن إعادتھا؟

-:النائب بشار حمید محمود كیكي –

المادة (9) أوالً، تحدد حصة أقلیم كردستان من أجمالي النفقات الفعلیة المبینة في الجدول (د) یسمیھا النفقات الحاكمة الملحق بھذا القانون حسب
نفوس كل محافظة تدفع من وزارة المالیة اإلتحادیة بموافقة السید رئیس الوزراء، یعني إذا لم یوافق، فھذه مخالفة دستوریة أساساً لذلك أطلب

.موافق السید رئیس الوزراء وتبقى بموافقة كل مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب، فیما یخص محافظة نینوى

أوالً: مالحظة مالیة أیضاً ال یوجد أي باب لتخصیص نسبة من اإلیرادات لتنمیة اإلیرادات الغیر نفطیة، مع العلم اللجنة المالیة أشروا ھذه
.المالحظة، األقتصاد الریعي وألخ..، لكن ال یوجد عالج لھذا الموضوع

ثانیاً: یجب تخفیض الموازنة االمنیة وتحویل نسبة منھا إلى قطاعین، أوالً تزوید مفردات البطاقة التموینیة وتطویرھا كماً ونوعاً للحاجة الماسة
.إلیھا، ثانیاً لتنمیة برامج المجتمع المدني وكذلك السلم األھلي

ثالثاً: فیما یخص موضوع كري األنھار یوجد (30%) للوزارة و(70%) للخزینة، أنا اطلب أن تكون ھناك نسبة (50%) للمحافظة نفسھا أسوة
.بالمنافذ الحدودیة

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

لن نرفع الجلسة إال یتحدث الجمیع

-:النائب دیار طیب محمد برواري –

موضوع الموازنة الفكرة األساسیة منھا ھو توزیع الثروات على السكان حسب النسبة السكانیة في كل محافظة، التي تم تحدیدھا ضمن  الموازنة
ھي (12%) وھي ال تمثل بأي شكل من األشكال التوزیع الحقیقي للسكان في أقلیم كردستان، نحن نطلب توضیح لنسبة (12%) من أین جاءت؟

.(%ونحن لدینا مستمسكات رسمیة من الحكومة العراقیة أنھ حوالي (14

ً المشكلة األخرى: متعلقة بمستحقات البیشمركة كمبالغ ولیس كنسب تحریریة وشفویة، وموضوع الشھداء واألنفال والسجناء السیاسیین أیضا
.یجب مالحظتھا وإدخالھا في الموازنة

المشكلة الثانیة: موضوع مھم جداً وھو التخصیصات الخاصة بالمخیمات، جنابك زرت المخیمات والحظت المواد الغذائیة ال تصل إلیھم ونحن
في فصل الشتاء وحصة النفط ال تصل لھم ألجل التدفئة، ونحن في ھكذا موسو في دھوك كل عائلة تستھلك ما یقارب (1000) لتر، والمواطنین
في المخیمات ال تصلھم (100) أو (200) لتر وال تتوفر لھم، بالنسبة لفرض الضرائب في المشروع، ھذا الفرض غیر دستوري وغیر قانوني،
فرض الضرائب في ھذا القانون ھو تجاوز على القانون الضریبي نفسھ، لذلك نطالب بإلغائھا، بالنسبة للتقریر الذي قدمتھ اللجنة المالیة ھو تقریر

أكثر شيء فیھ تحلیلي ولیس فیھ مطالب، من المھم جداً أن نذكر مالحظات مجلس النواب، التقریر من المفروض أن نركز على المالحظات،
مالحظة اللجنة على التقریر المالي، نحن الحظنا ما كان موجود مجموعة من المالحظات لم تأخذ بھا اللجنة الحكومیة وھذا یحسب علیھا،

.وحقیقةً أنا لدي مجموعة من المالحظات سوف أقدمھا للجنة

-:النائب حسن سالم عباس –

حقیقةً ھناك عدة مالحظات بما یتعلق بالموازنة، المشكلة االكبر ھي مشكلة القروض والتي تتسبب في أنھیار أقتصاد العراق، كان األولى ان
تكون ھي الرافد لسد العجز لكن الیوم قضیة الدیون وقضیة الفوائد تسبب مشكلة كبیرة ولم نلحظ من ھذه القروض بناء مستشفى أو جامعة او

مدرسة، ووزارة الكھرباء ھي المستحوذة على اغلب ھذه القروض والحال كما ھو في الكھرباء لم یتغیر الحال ھذا ما  یتعلق بالقروض، القطاع
الصحي یعاني من مشاكل كبیرة یعني الیوم موت بأعداد كبیرة بسبب إنعدام او قلة الدواء مستشفیات متھالكة تفتقر إلى ابسط المقومات الصحیة،

الفقیر ال یستطیع انقاذ حیاة أبنھ أو والده بسبب الفقر الموجود وبالتالي ھذه المستشفیات ال تؤدي الغرض ألنھ ال توجد ھناك أجھزة حدیثة او دواء
خصوصاً مرضى السرطان، لذلك نطالب بزیادة التخصیصات المالیة للقطاع الصحي خصوصاً الدواء وعالج مرضى السرطان، ھناك مناطق
معدومة الحیاة فیھا وتفتقر إلى أبسط مقومات الحیاة كالحسینیة والمعامل والنھروان وسبع قصور وحي طارق ومشروع الوحدة والمدائن، وھذه

المناطق حقیقةً إذا نزلت األمطار انعدمت الحیاة فیھا او بالعكس في الصیف عبارة عن غبار وأتربة وال توجد فیھا مجاري وھي تقع ضمن رقعة
محافظة بغداد، لذلك نطالب بتخصیصات مالیة لمحافظة بغداد ألنجاز المشاریع، كذلك أمانة بغداد تعمل بال موازنة وتعتمد على الجبایات

وأحیاناص جبایات غیر مشروعة والذي یعاقب في ھذا العجر في الموازنة ھو المواطن، لذلك نطالب بتخصیص موازنة ألمانة بغداد حتى تقوم
بأكساء الشوارع وغیرھا من ذلك، یجب خفض ضربیة الھاتف النقال على المواطن من (20%) إلى (5%) كونھ یعاقب في ھذه القضیة، كذلك

.نحتاج إلى رقابة دقیقة على إیرادات الكمارك وكذلك مبیعات النفط ورقابة ومعرفة إیرادات شركة الھاتف النقال وتسدیدھا في الوقت المحدد

-:النائب عبود وحید عبود العیساوي-

سیدي الرئیس شكراً لك وللجنة المالیة على جھدھا المتمیزه، المادة (38) أوالً: أرجوا من األخوة في اللجنة أن ھذه المادة ذكرت في موازنة
2018 وحذفت حدث فیھا أعتراض شدید بأعتبار  فیھا أجراءات مطولة وعمر الموازنة سنة عالوةً على انھا تخلق لنا نزاعات ومشاكل بین

العوائل المستغلین لألراضي الزراعیة أي أصحاب الحقوق التصرفیة وأغلبھا تعود الى الجیل الثاني أو الثالث، األمر األخر نخشى من ھذه المادة
توسع الحدود البلدیات وبالتالي تفتح لنا مجال للتزویر وللفساد وھناك جھات متربصة وراء ھذه المادة في الدورة السابقة حذفت بأعتراضات أي
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حقیقیة وواضحة لذلك أنا أرجو من اللجنة المالیة حذف ھذه المادة ونحن كلجنة زراعیة ھذا رأینا، وعالوة على أن صعوبة التطبیق في سنة
واحدة تطبق ھذه األجراءات بیع األراضي وحقوق حصص وزارة المالیة، في موازنة 2018 ھناك مادة(20) ذكرت تأجیل استفاد الدیون

الحكومیة المترتبة في ذمة الفالحین والمزارعین لم تذكر األن ألن الموازنة نحن نعرف عمرھا سنة البد أن یعاد ذكرھا في ھذه الموازنة ألنھ
تقدیراً للوضع الزراعي ولمعانات الفالحین وأزمة المیاه عالوة على ما الحظناه انھ رصید وزارة التجارة ما زال غیر مشجع لدعم المستحقات،
كذلك موضوع وزارة  الزراعة تعھدت بتعویض مزارعي الشلب كذلك لم نرى تخصیصات لوزارة الزراعة تكون كافیة لھذا الموضوع وبقت

المواعید واللجان أخذت وقت كالسراب، النقطة األخیرة الحظنا في الموازنة الحالیة عدم توزیع عادل بین المحافظات حیث لم تحتسب قیمة نفقات
المشاریع التي تقوم بھا الوزارات وكذلك لم تحتسب قیمة نفقات المشاریع القروض الداخلیة والخارجیة التي تنفق على مشاریع بعض المحافظات

في حین محافظات أخرى على سبیل المثال في حین النجف حرمت من نفقات القروض واألن الحمد � موازنتنا غنیة بالقروض الداخلیة
والخارجیة، لذلك نرى أن ھذا التوزیع غیر عادل أعادة النظر حتى أذا كان مستقبالً في ھذا الموضوع ونحن سوف نقدم لكم تقریر بأسم لجنة

.الزراعة

        -:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

بصراحة الذي ینظر لھذه الموازنة أكثر من 89% من األرادات ھي األرادات النفطیة ومعظم ھذه األرادات ھي من مدینة البصرة، یعني معدل
التصدیر لھذا الشھر ھو كان (3600,000) وصل التصدیر وبالتالي یعني ھیأ ة الرئاسة مشكورة زارت محافظة البصرة في األزمة وكان أتفاق
مع ھیأة الرئاسة على أدراج عدة مقترحات ضمن الموازنة لحل أزمة محافظة البصرة وصدرت قرارات نیابیة بھذا الخصوص ونتمنى من ھیأة

ً الرئاسة واللجنة المالیة لتضمین ھذه القرارات التي كان أھم ھو فتح حساب مصرفي بأسم صندوق تنمیة البصرة وھذا یجب أن یُمول تلقائیا
وبشكل شھري بـ (50%) من واردات المنافذ الحدودیة في محافظة البصرة، وتكون األموال الموجودة في خارج قوانین الموازنة السنویة بمعزل

عنھا لیضمن استمرار تمویل الحساب بعید عن الصراعات السیاسیة في البرلمان، كذلك تخصص األموال المودعة في ھذا الحساب حصراً
للمشاریع التنمویة العمالقة لیس للتصرف العادي والتي تولد فرص عمل ودخل مالي جدید للمحافظة ویتم أیداع أرباح المشاریع التنمویة في نفس

الحساب أعاله لتمویل المشاریع الجدیدة، كانت ھناك فقرة كذلك في الموازنة السابقة تخول محافظ البصرة ومحافظة البصرة لتثبیت عقود
المعلمین الذي تقریباً (1700) عقد حالیاً محذوفة نتمنى أیضاً أضافتھا لتنفیذ ھذا المطلب، توجد مالحظات عامة تتعلق بتقدیرات سعر النفط سعر

النفط (56) ھذا مبالغ بھ وفق التقدیرات وبالتالي سوف تكون ھذه الموازنة من أسوء موازنات في تاریخ العراق الن تقدیراتھا غیر صحیحة
وأنفاقھا عالي، أي نحن أكثر معدل تصدیر للنفط وصل (3600,000) على سعر نفط ھو(46) كان محسوب لموازنة العام الماضي ، نحن األن
بصدد زیادة السعر وزیادة التصدیر، بالتالي ستكون ھذه الموازنة ھي مجرد أرقام بعیدة عن الواقع الذي مطلوب من البرلمان ومن اللجنة المالیة
ھو تقلیل األنفاق ، یعني مثالً الموازنات التي تخصصت لشراء الكھرباء للمستثمرین المحلین أي في العام الماضي كانت(800) ملیار دینار األن
مقترحین (1,1) ترلیون بصراحة ھذا مبلغ كبیر خاصةً ممكن أستثماره من قبل شركات الوزارة ودوائرھا وتعود األرباح الى الدولة، لماذا الیوم

األرباح تعود لمستثمرین محلیین ھم یستنزفون الوقت،  لوقودھم یستنزفون ھذه األموال، كان لدینا بند في الموازنة السابقة ھو مراجعة جوالت
.التراخیص حالیاً محذوف ألنھ معظم المستحقات تقریباً(16%) من مجموع األیرادات النفط

-:النائبةعلیة فالح عویداألمارة-

الشكر الموصول لألخوة أعضاء اللجنة المالیة للتواصل والجھود المقدمة في ھذا المجال، في الحقیقة أنا لدي فقرتین مھمة جداً، األولى تخص
وزارة التجارة والثانیة تخص وزارة الخارجیة ھي في غابة األھمیة وكنت أتمنى كل األخوة أعضاء مجلس النواب موجودین لكي یشاركوني

الرأي لكن لیس في الید حیلة على قولھم، موضوع  الحصة التموینیة كنا على یقین الشعب العراقي األحوج الیوم الى الحصة التموینیة مع سوء
موادھا مع قلة موادھا مع تردي وضعھا لكن یبقى الشعب محتاج ھذه الحصة بشكل كبیر جداً وینتظرھا أنتظاراً، علماً أن الكل یعلم أني قدمُت

مقترح زیادة وتحسین مواد الحصة التموینیة والحمُد � وصل الى مكتب وزیر التجارة واجتمعُت مع وزیر التجارة وفھمت كثیر من األمور التي
لم تكن واضحة بالنسبة لنا وال مبینة في الموازنة بموازنة مخصص(1,5) ترلیون للحصة التموینیة لوزارة التجارة ھذه الحصة ھي عبارة عن

أربعة مواد أساسیة التي ھي الزیت، السكر، الرز ،الطحین، طبعاً بالمناسبة ھذه الحصة ال توزع على (12) شھر وأنما الزیت والسكر ستة أشھر
فقط الرز ألربعة أشھر والطحین لثمانیة أشھر فقط وھذا أمر أرجعنا الى سابقنا وإلى الماضي نجد انھ كانت عدد مواد الحصة التموینیة كبیرة جداً

وقد ال تصل إلى ھذه الموازنة وھذه األرقام الموضوعة ألیھا ، وبعد النقاش الطویل مع األستاذ مشكوراً وزیر التجارة ومتعاون جداً وصلنا الى
شيء إنھ نرید أن نجعل لھذه األربعة مواد لمدة أثنا عشر شھراً، یعني أثنا عشر حصة نعطي األربع مواد الرئیسیة، ونفكر في زیادة المواد ھذه،
ھذه الخطوة تحتاج إلى (3) ترلیون و (761) ملیار حتى نجعل ھذه األربع حصص تتوزع على الشعب العراقي لمدة أثنا عشر شھراً، لذلك ھذا

األمر یوضحھ السید وزیر التجارة بالتعاون مع السید وزیر المالیة، أقترح في الجلسة القادمة إن شاء هللا أستضافة كل من السید وزیر التجارة
.والسید وزیر المالیة للتوضیح الدقیق للجانب المالي والتجاري وآلیة األستیراد وتوزیع ھذه المواد وإن كانت قلیلة

-:(النائب كاطع نجمان جلود (نقطة نظام –

عندما نقرأ أي قانون القراءة االولى أو القراءة الثانیة أو القراءة الثالثة من اجل األستفادة وتغطیة كل النقاط الموجودة في ھذا القانون، مع األسف
نحن من (329) الحضور األن أقل من (20) نائب، أنا ال أعلم ھل نحن جالسین من اجل أن نقرأ فقط أم من اجل أن نستفید ونناقش النقاط

المھمة في ھذا القانون؟

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

.الذي لدیھ مداخلة باقي والذي أعطى مداخلتھ غادر

-:النائب كاطع نجمان جلود –
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لیست مسألة مداخلة، ھل المداخلة من أجل المداخلة أم من اجل االستفادة وتغطیة ھذا القانون وھو من أھم القوانین؟ الموازنة التي یعتمد علیھا
.أقتصاد الدولة جمیعھا

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

.ھذه الجلسة االولى من القراءة الثانیة وستتبعھا جلسات إن شاء هللا

-:النائب كاطع نجمان جلود –

.لیس من المعقول (20) نائب یحضرون وكل النواب ھناك لم یحضروا، سجلوا غیاب

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

.سیادة النائب دعنا نستفید من الوقت

-:النائب انعام مزید نزیل الخزاعي –

على الرغم من تقدیم مجلس النواب العراقي ألكثر من (47) مالحظة الى وزارة المالیة أال أن الحكومة التنفیذیة لم تأخذ بنظر األعتبار سوى
مالحظة واحدة، وھذا األمر یجب أن یؤخذ بنظر األعتبار، تم بناء الموازنة بعیداً عن خطط الحكومة التي صدرت من وزارة التخطیط بل وبعیداً

عن المنھاج الحكومي الذي تبناه السید (عادل عبد المھدي) بذاتھ، استراتیجیة الموازنة خالل السنوات الـ (4) القادمة بُنیت على أساس زیادة
العجز من (27%) الى (35%) الى (45%) خالل السنوات 2019، 2020، 2021، موازنة لم تُراعي تحقیق العدالة بین المحافظات كما لم

تُراعي التوزیع القطاعي الذي یبني األقتصاد الوطني، ركزت على الدفاع في مرحلة غادر العراق فیھا األقتصاد الحربي، انخفضت نسبة
التخصیصات لكل من التربیة والتعلیم والصحة، ولم تتجاوز جمیعھا (4%) من الموازنة، لم تُراعي الموازنة تحقیق األمن الغذائي للشعب

العراقي من خالل توفیر الخزني األستراتیجي، من خالل أنخفاض ما ُخصص للبطاقة التموینیة، ومع عدم التزام السید (عادل عبد المھدي)
بإرسال الحسابات الختامیة للسنوات من 2012 ولغایة 2017 بحسب ما جاء بمنھاجھُ الوزاري تتضح لنا معالم السیرة القادمة، بل أن ھناك

الكثیر من الموارد المالیة لبعض المؤسسات والتي كانت تظھر بسنوات سابقة كإیرادات شركات الھاتف النقال أفتقدتھا ھذه الموازنة، علیھ یمكن
.أن نقول أن موازنة عام 2019 بكافة تفاصیلھا ھي موازنة ال تبني األقتصاد العراقي بل ھي موازنة لإلرضاء السیاسي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نكمل النقاش بما یتعلق بفقرة الموازنة في الجلسة القادمة، یحتاج أن نأخذ آراء السیدات والسادة النواب أكثر في الجلسة القادمة

شكراً جزیالً للجنة المالیة على ھذا التقریر وأتمنى أن تُكمل باقي مداخالت السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب في الجلسة القادمة للمضي من
.خالل اللجنة بإجراء التعدیالت الضروریة على قانون الموازنة

السیدات السادة النواب أیضاً ھناك فقرات ثالثاً ورابعاً تتعلق بالقراءة األولى لمقترحي قوانین ُمقدمة من لجنة األمن والدفاع سیتم عرضھا بالجلسة
.القادمة

 

 

ً .تُرفع الجلسة الى یوم الثالثاء المصادف 8/1 الساعة الحادیة عشرة صباحا

.ُرفعت الجلسة الساعة (6:15) مساًء

 

 

 


