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محضـرجلسـة رقـم (3) الثالثاء (8/9/2020) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

   السنة التشریعیة الثالثة

    الفصل التشریعي األول

 

 

محضـرجلسـة رقـم (3) الثالثاء (8/9/2020) م

 

 

ً .عدد الحضور: (   ) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (1:00) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

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

-:القارئ مرتضى مھدي –

.یتلو آیات من القران الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب تم كسر النصاب مرة أخرى خروج سبع نواب ال أعرف كیف أتعامل

الفقرة (أوالً): التصویت على مقترح قانون التعدیل االول لقانون الھیأة العراقیة لألعتماد رقم (78) لسنة 2017. (لجنة األقتصاد*
.(واألستثمار، اللجنة المالیة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

عفواً دولة الرئیس نحن ناقشنا ھذا القانون في اللجنة المالیة وتعرف جنابك ھذا مقترح لتحویل ھیأة من تمویل ذاتي إلى تمویل مركزي وفیھ
تبعات مالیة وسوف یكون بھا أثر مالي ورأي الحكومة غیر واضح في ھذا القانون لذلك نحن نطالب بتأجیل التصویت على ھذا القانون ونفاتح

.الحكومة لحین وصول ردھا على الموافقة حینھا نستطیع التصویت علیھ ھذا رأینا في اللجنة المالیة

-:النائب –

ھذا مقترح قانون إلى اللجنة وقد قمنا بأستضافة المسؤولین المختصین من الحكومة وحصل التوافق علیھ لكن القرار لم یأتینا بشكل رسمي من
.الحكومة لوجود جنبھ مالیة فالرأي رأیك اما ان تعرضھ واللجنة المالیة لیس لھا عالقة ھو مقترح قانون لجنة األقتصاد واألستثمار
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-:النائب فالح ساري عبداشي عكاب –

أضافة لما ذكره الدكتور ھیثم فیما یتعلق بتحویل ھیأة من تمویل ذاتي الى تمویل مركزي طبعاً بھا تبعات مالیة كبیرة بأعتباره یدخل في الموازنة
العامة ھذا جانب، أضافة الى ذلك لقد قاموا بإلغاء بعض المواد التي من شأنھا أن تزید من الواردات ھذه المادة التي تم الغائھا یخصص (%50)

من األجور المنصوص علیھا في الفقرة (ب) على ان تقوم وزارة المالیة بتخصیص ما یعادلھا في الموازنة، یعني أیضاً أعباء أضافیة أُخرى
.أضافة الى تحویلھا من الذاتي الى المركزي أعباء أضافیة أخرى من وزارة المالیة لذلك نحن نثبت أعتراضنا على ھذا الجانب

-:النائب عبد السالم عرمش المالكي –

ھذا القانون اصالً ھو مشرع ومصوت علیھ وتم نشره في الجریدة الرسمیة في الوقائع العراقیة فقط ھو تعدیل على فقرة واحدة والتي ھي الفقرة
ثالثاً (10) وھذه الفقرة استضفنا علیھا وزارة المالیة وأعطت رأیھا وقالت نحن لیس لدینا اعتراض على القانون ألنھ أصالً قانون مصوت علیھ

.ومنشور في الوقائع العراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التعدیل یتعلق بطبیعة التمویل من تمویل ذاتي الى تمویل مركزي

-:النائب عبد السالم عرمش المالكي –

سید الرئیس نحن نحترم قرارات المحكمة االتحادیة بأن كل القرارات التي صدرت وكل القوانین التي بھا جنبة مالیة تتوقف في الوقت الحاضر
.لكن بعدھا المحكمة االتحادیة عدلت بأنھا أعطت الحق لمجلس النواب سواء مقترحات القوانین أو غیرھا في التعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

یحق للسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب واللجان تقدیم مقترحات القوانین ولكن في نفس الوقت رأي المحكمة األتحادیة یتحدث عن أخذ رأي
الجھة المعنیة في مقترح القانون سواء كانت سلطة تنفیذیة أو سلطة قضائیة اذا كانت بھا جنبة مالیة فتؤخذ رأي السلطة التنفیذیة وإذا كانت بھا
جنبة قانونیة أو قضائیة یؤخذ رأي السلطة القضائیة، لذلك ترتأي رئاسة المجلس ان یتم اآلن مفاتحھ مشتركة من اللجنتین اللجنة المالیة ولجنة

األقتصاد واألستثمار عن طریق األمانة العامة لمجلس النواب بمفاتحة مجلس الوزراء على أن یجیبونا خالل مدة ال تزید عن أسبوعاً، وما سیأتي
من الحكومة إذا أیدوا المضي سنمضي وإذا لم یأتي الجواب خالل اسبوع من الحكومة سنمضي باإلجراءات التشریعیة، دعھم یجیبونا سیادة

.النائب اذا الحكومة لم تجیبونا اعتبر الـ(15) یوم للمفاتحة التي حدثت الى الحكومة بمثابة عدم ممانعة

لیس لي عالقة بالحضور ھذه جلسات نقاشیة أنا أتحدث عن السیاقات تشریعیة تأتي مكتوبة من الحكومة راي الحكومة أما یؤخذ مكتوب أو یؤخذ
مسجل عن طریق ممثل الحكومة في مجلس النواب فھذا ھو اإلجراء، السید رئیس اللجنة المالیة، السید رئیس لجنة األقتصاد واألستثمار، األمین
العام اآلن أعملوا على كتاب مشترك بھ مطالعة مشتركة من اللجنتین عن طریق األمانة العامة یذھب الى مجلس الوزراء وتتأكدون من وصولھ
إلى مجلس الوزراء، ننتظر المفاتحة وورود اإلجابة، اآلن مطالعة مشتركة من اللجنتین الى األمانة العامة في مجلس النواب األمین معكم یعمل

.المفاتحة الى الحكومة لبیان الرأي بالمضي في ھذا التشریع

الفقرة (ثانیاً): القراءة األولى لمشروع قانون التعدیل االول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008.(لجنة مراقبة تنفیذ*
.(البرامج الحكومي والتخطیط االستراتیجي، اللجنة القانونیة

السیدات والسادة النواب جلسة یوم الخمیس القادم تتضمن في فقراتھ عرض الطعون المقدمة على صحة عضویة بعض السیدات والسادة أعضاء
مجلس النواب ھذه الفقرة تحتاج إلى الثلثین أرجو أن یكون ھنالك حضور للمضي في ھذه الفقرة وأیضاً ستعرض فقرة تأدیة الیمین الدستوریة

.لبعض البُدالء

-:النائب حازم مجید ناجي –

.یقرأ القراءة األولى  لمشروع قانون التعدیل االول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

.یُكمل قراءة مشروع قانون التعدیل األول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

.تكمل قراءة مشروع قانون التعدیل األول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008

-:النائبة أنعام مزید نزیل الخزعلي –

.تكمل قراءة مشروع قانون التعدیل األول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم(40) لسنة 2008
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-:النائبة بلیسة عبد الجبار فرمان –

.تكمل قراءة مشروع قانون التعدیل األول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(الفقرة (ثالثاً): القراءة األولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002. (اللجنة القانونیة*

ً .(النائب أرشد الصالحي كان لدیك مداخلة تتعلق بالفقرة (ثانیا

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

كانت مالحظتي ان القانون نعم مشروع حكومي وتقریر شورى الدولة ینص نود إعالمكم أنھ لم یتسنى للمجلس الوقوف على آراء الوزارات أو
الجھات ذات العالقة  بمشروع القانون لعجالة الموضوع، أن ھذا القانون قانونھم حسناً إذا لم یقوموا بأرسال المطالیب التي تریدھا الوزارات كیف
سنذھب الى التعدیل؟! كان من المفروض أن یرسلوا بجمیع األحوال الوزارات ذات العالقة وحتى اآلن لم یرسلوا مقترحاتھم بھذا الخصوص ھذا

.الذي كنت أُؤكد علیھ

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

من ھي ھذه الوزارات التي لم ترسل ممكن أعرفھا؟

-:النائب أرشد رشاد فتح هللا الصالحي –

.(ھم كتبوا (نود اعالمكم بأنھ لم یتسنى للمجلس لمجلس شورى الدولة للوقوف على آراء الوزارات أو الجھات ذات العالقة بمشروع القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

أرجو من حضرتك كتابة ھذه المالحظة مكتوبة إلى اللجنة المعنیة لكي تُباشر اللجنة بأستضافة المعنیین في ھذه الوزارات للوقوف على رأیھم،
.تفضلوا اللجنة القانونیة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.تُكمل قراءة القراءة األولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002

-:السید رئیس مجلس النواب –

فیما یتعلق بھذا المقترح مقترح القانون بھ جنبة مالیة أضافة عبارة (من ھذه المادة أیة آثار مالیة سابقة) معنى ھذا یترتب علیھا أعباء مالیة الحقة
وفي التالي یستوجب أخذ رأي الحكومة بما یتعلق بالجانب المالي بھذا القانون، اللجنة المالیة تضافون الى ھذه اللجنة بما یتعلق بھذا المقترح عفواً

.مع اللجنة القانونیة بھذا مقترح القانون

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

بالنسبة إلى ھذا المقترح لدینا كتاب ُمحال من األمانة العامة لمجلس الوزراء لدیھم أعتراض حول تشریع ھذا القانون أو إلغاءه قرار مجلس قیادة
الثورة ولكن األعتراض غیر متعلق بموضوع الجنبة المالیة ومعلوم لدى حضراتكم ان المادة (130) من النظام الداخلي االعتراض للحكومة فقط

یكون من الجانب المالي بما أنھ أعتراضھم غیر متعلق بالجانب المالي

-:السید رئیس مجلس النواب –

ماذا یقول األعتراض؟

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

موجود الكتاب موجھ الى مجلس  النواب وغیر متعلق بالجنبة المالیة وال متعلق بمخالفة المقترح أو حول الغاء القانون قیادة الثورة مع البرنامج
الحكومي ولدینا قرار في المحكمة االتحادیة العلیا بأنھ أي مقترح اذا خالف مناھج الحكومة أو فیھ جنبة مالیة على مجلس النواب ان یأخذ رأي

.الحكومة والحكومة أحالت إلینا بكتاب إذا مجلس النواب لیس لدیھ اعتراض من الجانب المالي
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-:السید رئیس مجلس النواب –

أعتراض من حیث المضمون ومن حیث المبدأ، رأي األمانة العامة أو رأي مجلس الوزراء ُمبلغ إلینا عن طریق االمانة العامة لمجلس الوزراء
سبق وأن جرى عرض مقترح قانون الغاء قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم ( 218) لسنة 2002 على مجلس الوزراء ولم تحصل الموافقة

على مقترح القانون، ھذا مقدماً وُحسم االمر بعدم الموافقة حیث أعلمنا مجلس النواب اللجنة المالیة بموجب الكتاب المرقم () المؤرخ ()
11/1/2012 ونرافق بھذا الشأن كتابنا المرقم () في () المؤرخ 2014 آخذین بنظر االھتمام أن المادة (18) أوالً من قانون االدارة المالیة رقم

.( 6) لسنة 2019 تضمن ضرورة الوقوف على رأي وزارة المالیة في مشروع التشریعات التي تتضمن أحكاماً مالیاً

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.حسب قرار المحكمة االتحادیة ملزم البت حق االعتراض للحكومة فقط فیما یتعلق بالجانب المالي والتعارض مع المنھاج الوزاري

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھو یتحدث عن األحكام المالیة

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.كال ھو یتحدث عن اللجنة المالیة مرسل الكتاب الى اللجنة المالیة والمضمون

-:السید رئیس مجلس النواب –

كال في المضمون یتحدث عن سلسة مراجعات أو سلسة مخاطبات بین الطرفین یقول وأشرنا الى المادة كذا من القانون النافذ في االدارة المالیة
.ویقول راي وزارة المالیة في مشروع التشریعات التي تتضمن احكاماً مالیاً

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.نحن في اللجنة القانونیة قدمنا المقترح والرأي النھائي یكون للمجلس ورئاسة مجلس النواب الموقر

-:السید رئیس مجلس النواب –

تداول بینكم وبین اللجنة المالیة وقدموه قبل القراءة الثانیة یطرح ھذا األمر بكامل األولیات تعرض على السیدات والسادة أعضاء المجلس للبت
.بھذا القانون من حیث المبدأ

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

نحن لمرتین الیوم نخالف قرارات المحكمة االتحادیة التي أكدت بأن مشاریع القوانین التي بھا جنبة مالیة ال یمكن المضي بھا والمادة  (94)
.واضحة بالبت واإللزام جنابك إذا تسمح لي

-:السید رئیس مجلس النواب –

قصدك مقترح القانون؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

أو المقترح والذي قبلھ أیضاً جنابك شھدت بوجود مصلحة عامة بررت بأن ممكن ان نمضي نحن بھا ونعتبر الـ(15) یوماً ھي مصادقة وان
كانت المادة (94) باتة وملزمة ال تقبل االشتراك الیوم نحن في ھذا المشروع اآلخر أو المقترح اآلخر أیضاً سوف نخالف الحكومة لوجود جنبة

.مالیة وایضا سوف نخالف بھ قرار المحكمة االتحادیة فإذن لیس ھناك داعي للمداولة أقصد

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.حتى یقدمون طلب الى المجلس برده من حیث المبدأ

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.إذا ھكذا شيء فنرجع الى (132) تصویت مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.یعرضوه على المجلس برده لوجود مشكلة مالیة وعدم موافقة الحكومة علیھ

السیدات والسادة النواب بما یتعلق بالفقرة رابعاً موعدھا في الساعة الثالثة استضافة وزیري المالیة والتخطیط بتوجیھ سؤال شفاھي لھم من قبل
.النائب محمد صاحب الدراجي سیتم تقدیم الفقرة خامساً لحین وصول  الوزراء في الساعة الثالثة تم تثبیت الموعد الساعة الثالثة مناقشات عامة

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

موضوعي في ھذه المناقشة العامة یتعلق بالقوانین ذات الجنبة المالیة التي تفضلتم بھا بد من التأكید  ان ھنالك قانون بتعیین األوائل على الكلیات
واألوائل على األقسام ولم یتم ألتزام الحكومة األتحادیة منذ تشریع ھذا القانون بإصدار التعلیمات الالزمة لتعیین ھؤالء وفي النھایة أنا أعتقد

بضرورة قیام مجلس النواب العراقي من خالل اللجان المختصة بمخاطبة الحكومة العراقیة بضرورة اإلسراع بإیجاد الدرجات الوظیفیة المتعلقة
بحملة الشھادات (15%) زائداً (20%) عن التعیین األوائل على الكلیات واألوائل على  األقسام العلمیة كون ذلك وارد بموجب  قانون صادر

.من مجلس النواب العراقي

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

السیدات والسادة النواب من یرغب بالمداخلة الیوم لدینا وقت إضافي ویمكن ال یكون لدینا مجال أي نائب یرید المداخلة لكي نسجل أسمھ لدینا
ساعة مجال إلى ان یحضر السادة الوزراء النائب عبد عون العبادي غیر موجود، النائب حسین العقابي، النائبة عالیة نصیف، السادة النواب

.رجاءاً أماكنكم

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

الیوم ھناك الكثیر من المشاكل التي تعج في البلد خاصة المتعلقة بتعیین الخریجین وخاصة المتعلقة بغبن أستحقاقات بعض الموظفین في الدولة
العراقیة نحن في الموازنات السابقة ثبتنا موضوع المفسوخة عقودھم على أساس في الدفاع والداخلیة وثبتنا أموال الموازنة في الموازنات التي تم

التصویت علیھا وزارتي الدفاع والداخلیة حتى اآلن لم تمضي في إرجاع المفسوخة عقودھم ثم الكثیر من المنتسبین في وزارة الداخلیة ووزارة
الدفاع یأتیھ یحصل على ترفیع ویحصل على عالوة جمیعھا تتوقف

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

الدفاع والداخلیة كالھما لم یمضون بھما؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

كالھما نعم، مثالً تأتي دورات ترفیعیھ لمنتسبي ھذه الوزارات بحجة الجانب المالي تكون عملیة محاباة وتكون عملیة عدم تنفیذ الیوم لدینا مشكلة
كبیرة جداً في حجم الخریجین تتذكر جنابك كنا نعمل في موضوع األنسیابیة حسب حاجة وزارة التخطیط یتم توجیھھ جمیع الخریجین ُكالً حسب
أختصاصھ الیوم ھذه العملیة ال تتم نرید وزارة التخطیط ان یكون لھا عمل جاد في تحدید أحتیاجات الدولة وتصرف على ھذا األساس وال یسجل

.التعیینات في الوزارات على أساس األرتزاق االنتخابي وعلى أساس المجامالت وأبعاد من ھم ذو كفاءة عالیة

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

قبل أشھر تم تشكیل مجلس الخدمة االتحادي حقیقة لكنھ مع شدید األسف الزال ھذا المجلس معطل السبب الرئیسي في تعطیلھ في تقدیري ھو
موضوع تشریع قانون الخدمة المدني األتحادي المضي بتشریع ھذا القانون ضرورة قصوى الیوم لدینا مشاكل كثیرة في الوظیفة العامة في

الخدمة المدنیة مشاكل متعددة كماً ونوعاً لذلك  على المجلس ان یسرع في تشریع ھذا القانون ومشروع القانون قُرأ قراءة اولى وتم مناقشتھ لكن
في تقدیري توجد جزئیة مھمة جداً أضافھ الى موضوع اإلسراع في تشریع قانون الخدمة المدنیة ألن نحن نتحدث عن مجلس الخدمة األتحادیة

نتحدث عن التعیینات في الوظیفة العامة تنحصر بھذا المجلس بعیداً عن ھذه المزایدات والمشاكل والمعوقات التي تحصل اآلن في الشارع
العراقي مع األسف والبیع وكالم ولغط كثیر في ھذا الموضوع، وموضوع حقوق الخدمة الوظیفیة للموظف في القطاع العام ھذه الحقوق مع شدید

األسف أصبحت تُنتھك مثلما حاصل اآلن وأصبح لمدة عام توقفت العالوات والترفیعات وھذا مخالف بشكل صریح وواضح لكل قوانین الخدمة
المدنیة العراقیة، ھذا المجلس ینظر بھذه الحقوق وبھذه المكتسبات من خالل ھذا القانون  والقانون ُمعطل مع شدید األسف أنا قرأت القانون بشكل

جید وتمعنت بھ كثیراً فیھ جزئیة نحتاج إلیھا ونحتاج إلى أن نتعامل معھا بوعي وحكمة في ھذا الخصوص ھذا قانون تنظیمي ینظم الھیكل
الوظیفي للخدمة العامة في الدولة العراقیة وھو ثمرة  جھد الوظیفة العامة للدولة العراقیة لمئة سنة نحتاج إلى ان تُشكل لجنة مع اللجنة القانونیة
من األخوة النواب ممن لدیھم خبرة وظیفیة في مجال الخدمة الوظیفیة ألنھ یوجد فیھ جزئیات وحساسیات خاصة جداً ال یمكن ألحد أن یعیھا إال
من لدیھ خبرة بھذا المجال نحتاج إلى ان تُشكل لجنة مع اللجنة القانونیة ونقدم المقترحات االخیرة لتعدیلھا ونعرضھا إلى التصویت األسرع في

.تشكیل ھذه اللجنة واإلسراع في  إقرار ھذا القانون خدمة للوظیفة العامة في الدولة العراقیة ولضمان حقوق الموظفین في الدولة العراقیة

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

حضرتك في اللجنة القانونیة لماذا لم تمضون بھ؟

-:النائب حسین علي كریم العقابي –



10/12/2020 محضـرجلسـة رقـم (3) الثالثاء (8/9/2020) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/09/08/محضـرجلسـة-رقـم-3-الثالثاء-8-9-2020-م/ 6/41

القانون مع شدید األسف منذ الدورة الثالثة مع شدید األسف وھو قانون ینظم الھیكل العام للوظیفة العامة مع األسف موجود في اللجنة المالیة وفي
تقدیري واللجنة المالیة لیس من اختصاصي ھو أختصاص اللجنة القانونیة ألن ھذا قانون تنظیمي ولیس قانون مالي قانون تنظیمي ینظم الھیكل

.العام للدولة العراقیة وینظمھا بشكل عام لذلك ھو موجود في اللجنة المالیة ولیس في اللجنة القانونیة

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

.اللجنة المالیة واللجنة القانونیة ینسقون ویتعاونون إلكمال إجراءات تشریع ھذا القانون

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.أنا اتحدث عن قانون الخدمة المدنیة ولیس قانون مجلس الخدمة االتحادیة

 

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

.لیس المجلس لقد أُقر المجلس صحیح قانون مجلس الخدمة االتحادي أقر

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.عفواً قانون مجلس الخدمة االتحادي أُقر منذ تلك الدورات

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

.یحتاج الى إقرار قانون الخدمة المدنیة

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

.أحسنت

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

من دون إقرار قانون الخدمة المدنیة ال یمكن المضي بعمل المجلس، لھذا نوصي ونوجھ اللجنة القانونیة بالتنسیق مع اللجنة المالیة إلكمال
.إجراءات تشریع ھذا القانون أیضاً حتى نمضي في اللجنة

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

قانون أصبح لھ سنة جاھز وكامل للتصویت ورفعناه بشكل رسمي إلى ھیاة الرئاسة ولديَّ كتب رابع كتاب أرسلھ لكي نصوت على ھذا القانون
طول ھذه الفترة كانت اللجنة القانونیة تطلب التأجیل وتقول لدینا مالحظات ودائماً كنا ننتظر شھر وشھرین لكي تعطي مالحظاتھا وعقدنا

اجتماعات مشتركة بین اللجنتین اللجنة القانونیة واللجنة المالیة وكل المالحظات التي طرحت من اللجنة القانونیة تم تضمینھا بالصیغة النھائیة
.جمیعھا على األطالق وھذا القانون جاھز وأنا اآلن وقعت كتاب بأن یوم الخمیس إذا ترغبون بالتصویت علیھ ان شاء هللا نصوت

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

.الدائرة البرلمانیة، تحضرون وتجھزون ھذا القانون إذا كان موجود لدیكم موجھ من قبل اللجنة المالیة تحضروه ألقرب جلسة قادمة

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

أعتقد أن الوضع العام  سواء الذي حصل في المظاھرات والوضع القائم بدایة تشرین ولغایة ھذه اللحظة أكثر المطالب ھي مطالب خدمیة ولكي
نكون واضحین امام جنابكم نحن نتحدث عن لجنة معنیة كلجنة الخدمات الیوم موضوع الطرق الخارجیة سیادة الرئیس ومعاناة الناس بالطرق
الخارجیة التي أغلبھا متكسرة بسبب واألسباب معروفة عدم وجود خطة وعدم وجود ستراتیجیة واضحة لدى الحكومة أتجاه ھذه الطرق سیادة
الرئیس نعطي مثال بسیط على طریق یربط بین بغداد والمحافظات الشمالیة اربع أو خمس محافظات طریق خاص بھا أعتقد ھذا الطریق ھو
جمیعھ مطبات ومھدم الكثیر من الحوادث الیوم تحصل في ھذا الطریق والكثیر من الوفیات تحصل بھذا الطریق وكل المسؤولین الیوم النواب
وحكومة وحكومات تمر عبر ھذا الطریق الیوم دعونا لنتحدث بصراحة معیباً علینا ومعیباً على الحكومة عندما نذھب ونأتي من ھذا الطریق

ونرى الیوم نمر بھذه الطرق وال نستطیع أن نعمل شيء لھذه الناس، سیادة الرئیس طریق أشبھ بطریق الموت نحن الى متى أصبح لھذه اللحظة
أكثر من ثالث أو أربع سنوات نحن نطالب أن تكون خصوصیة لھذه الطرق الخارجیة وھذا الطریق بالذات ألننا نعتقد كل شھر أربعة الى خمسة

حاالت وفاة أربعة الى خمسة حوادث مروریة وسببھا ھو الطرق الموضوع الذي عملناه كلجنة خدمات توجد ھناك مشاریع صحیح أُحیلت لكن
(25) كم أو(50) كم ال تجزي نفعاً، سیادة الرئیس طریق یربط بین بغداد- كركوك ما ال یقل عن (300) كم وفي التالي سیادة الرئیس كلجنة

الخدمات یوجد موضوع مھم قانون رقم ( 40) الذي ھو خاص بصیانة الطرق الذي شرعناه في عام 2015 ھذا القانون ھو فرض رسوم على
المركبات وفي النھایة الیوم مدیریة المرور عندما أستضفنا مدیر عام المرور وكذلك وزارة اإلعمار واإلسكان ومدیر الطرق والجسور ھذا
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القانون مشرع وھناك أموال تجبى من خالل المدیریات والمحافظات لكن اآلن ھذه األموال تذھب إلى وزارة المالیة وال تطبق وزارة المالیة ھذا
القانون وإعطاء ھذه األموال لمدیریة الطرق والجسور حتى على األقل نحن نرفع الحجج من مدیریة الطرق عندما نذھب الى السید المدیر العام

الطرق ونقول لھ یا أخي ھذا الطریق یحتاج الى صیانة یقول أنا ال أستطیع ولیس لدي مبالغ، في النھایة نطلب من سیادتك نحن وجھنا سؤال
برلماني الى السید وزیر المالیة بخصوص قانون عدم تطبیقھم لقانون رقم (40) وھذا القانون یلزم على الحكومة تطبیقھ ووجھنا سؤال برلماني
قبل شھر تقریباً أو اكثر حتى ھذه اللحظة لم تردنا اإلجابة فندعو من سیادتك ومن ھیأة الرئاسة ان تأخذ بنظر األعتبار ان ھذه الطرق یجب ان
ً یكون لھا خصوصیة نحن عملنا مع ھیاة األستثمار وعملنا مع الجھات المعنیة ومع السید وزیر التخطیط وعقدنا أجتماعات ھناك طرق أیضا

ستُحال إلى األستثمار لكن الطرق الرئیسیة الیوم سیادة الرئیس أغلبھا مھدمة ففي النھایة ناسنا ومواطنینا یعتبون علینا عتباً كبیراً علینا وما الذي
بیدنا نستطیع ان نعملھ ونطالب ونناشد ونكتب كتب رسمیة ونعمل أسئلة برلمانیة لكن حتى ھذه اللحظة ال استجابة من الحكومة ومعاناة الناس كما

ترون في وسائل اإلعالم وعلى القنوات التلفزیونیة معاناة المواطنین وفي النھایة نطلب من سیادتك أوالً حث ودعم كتاب رسمي توجھ الى
الحكومة بأطالق ھذه التخصیصات ومبالغ ومستحقات الطرق والجسور حتى على االقل یكون لدینا موقف كمجلس نواب وكذلك متابع للقوانین

.التي شرعھا مجلس النواب

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

الیوم سیكون والیوم أیضاً سوف یحضر السید وزیر المالیة فیمكن طرح ھذا الموضوع أمامھ شفویاً حتى نسمع منھ ما ھي األسباب التي تجعل
.التلكؤ في تنفیذ ھذه المطالب وتنفیذ ھذه القرارات

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

منذ انطالق السنة التشریعیة الثالثة ومناقشة بعض القوانین وطرحھا كان ھناك الكثیر من القوانین التي نرجع بھا إلى الحكومة بسبب قرار
المحكمة األتحادیة الذي أضعھ بین قوسین وأسمیھ ( الجائر) الذي سلَب مجلس  النواب أھم وظیفة من وظائفھ أال وھي التشریع عندما صدر قرار

مجلس المحكمة األتحادیة عام 2010 الذي منع مجلس النواب من تشریع أي قانون فیھ جنبة مالیة وقانون یتعلق بالسلطة القضائیة حقیقة ھذا
الموضوع نوقش بكثیر من الحلقات ألساتذة القانون الدستوري لم نجد لھ أي سند قانوني وال دستوري لذلك نحن قدمنا أكثر من طلب لعرض

السادة قضاة المحكمة االتحادیة الى لجنة طبیة مختصة أستناداً الى قانون التقاعد والسادة القضاة ولألسف الشدید لم یرد الینا حتى ھذه اللحظة أي
إجابة بالنفي أو باإلیجاب ھذا الموضوع مخل أخالالً بواجبات مجلس النواب التي تنعكس الى الشارع ان مجلس النواب مقصر وحقیقة األمر ان

.(مجلس النواب في جنبة التشریع غیر مقصر إال أن ھذا القرار الُمجحف ھو من سلَب أھم صالحیة من صالحیات مجلس النواب ھذا (أوالً

ثانیاً) سیادة الرئیس ھذا موضوع انساني أضعھ أمام حضرتك وأمام أخواني وأخواتي السادة والسیدات أعضاء مجلس النواب ھو موضوع قانون)
التقاعد الموحد وإخراج أكثر من (250) ألف موظف الى التقاعد منذ حوالي سنة ھؤالء الموظفین وبعجلة تم إخراجھم ھناك علیھم ألتزامات
مالیة من قبل المصارف الى آخره حتى ھذه اللحظة لم یتم اكمال المعامالت التقاعدیة لـ(30%) و(70%) منھم بال رواتب منذ أكثر من سنة

نتخیل جمیعنا الواقع المأساوي لھذه العوائل سیادة الرئیس (250) ألف یعني حوالي ملیون ونصف مواطن یخضعون لھذا القرار الجائر نتمنى
من األخوة األعزاء في اللجنة المالیة المحترمین ان یكون ھناك مخرج ألن ھیأة التقاعد الوطنیة كوادرھا ال تستطیع استیعاب ھذا الموضوع ھناك
قروض یجب ان تؤجل وتحول على رواتبھم التقاعدیة الروتین القاتل للدولة العراقیة یجعل ما یقارب (200) ألف مواطن حوالي ملیون ونصف
عائلة تقع خلف حرمان حقیقي في ظل ھذه الظروف سیادة الرئیس  ھؤالء كبار خدموا الدولة العراقیة ألكثر من (25) سنة وبھم (40) سنة ال

یجوز من باب األخالق قبل أن یكون من باب القانون ان یرموا بھم بھذه الطریقة وأخیراً سیادة الرئیس سیادة النائب العزیز أستاذ برھان
المعموري عرَج على موضوع الطرق حقیقة تابعنا ھذا الموضوع أنا وبعض األخوة األعزاء أستاذ صباح العكیلي واألخ غایب العمیري ھذا

الموضوع وحدث لنا لقاء مع معالي الوزیرة المحترمة والسید الوكیل والسید مدیر عام الطرق سیادة الرئیس ھناك قانون محدد للجبایة ألغراض
صیانة الطرق والجسور ھذا القانون اصبح نافذاً منذ عام 2016 الدوائر المعنیة بالجبایة منذ عام 2016 تجبي (55%) من ھذه المبالغ یجب ان
تذھب الى الطرق والجسور لألسف الشدید ھناك مدیر عام وھي بصراحة السیدة الطیف تختلق األعذار الالقانونیة وحتى ھذه اللحظة أربع سنوات
من الجبایة دون ان یتحول دیناراً واحداً الى مدیریة الطرق والجسور في مدینتي ھناك جسر ستراتیجي وحید سقط جزء من فضائھ توقفت أعمال

الناس بین محافظات الجنوب والفرات األوسط الطرق الیوم في كل محافظاتنا خربة والطرق تحتاج الى تمویل والتمویل موجود ویصل الى
الملیارات في وزارة المالیة إال أنھ لألسف الشدید السیدة طیف تتعمد عدم أطالق ھذه األموال لمدیریة الطرق والجسور أتمنى من ھیاة الرئاسة

المحترمة ومن األخوة واألخوات أعضاء مجلس النواب ان یكون لھم موقفاً حازماً مع بعض القرارات المجحفة التي تتخذھا وزارة المالیة
.وآخرھا ما قام بھ السید وزیر المالیة من التجاوز على كافة السادة والسیدات أعضاء مجلس النواب

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

بالنسبة لعدم تنفیذ القوانین وااللتزام بھا ھذِه مسألة مختص بھا نحُن وحضراتكم أیضاً علیكم مراقبة ومتابعة ھذِه األمور، الیوم سوَف یحضر السید
وزیر المالیة ونسألھُ عن سبب عدم تحویل نسبة من ھذِه الجبایة لصیانة الطرق بحسب القانون، أما ما یتعلق بموضوع عدم إكمال اإلجراءات

التقاعدیة لبعض السادة المتقاعدین، بالنسبة لصیانة الطرق وعدم تحویل نسبة من الجبایة للطرق، الیوم یحضر السید وزیر المالیة ونطرح
الموضوع أمامھ، ونطالبھُ بتوضیح عن أسباب عدم تحویل ھذه المبالغ للسنوات السابقة، ما یتعلق بعدم إكمال معامالت المتقاعدین، الیوم التقینا

بھیأة التقاعد العامة وقالوا نحُن ماضون بھذا الشيء، لكن دوائرھم ووزاراتھم لم یُرسلوا أولیاتھم، لكن الذي سمعناه وعرفناه أنھُ جلبوا بدیل حتى
ال یقعوا في ضرر السادة المتقاعدین الذین إال األن لم تُنجز معامالتھم، أَن مصرف الرافدین ومصرف الرشید تُعطیھم السلف والمنح، ھذِه السلف

والقروض تُعطیھم، دكتور(ھیثم) أتمنى أن تسمعني، مصرف الرافدین ومصرف الرشید قرروا إعطاء سلف ومنح للمتقاعدین الذیَن لم تُنجز
معامالتھم إال األن، ولكن ھذِه السلف وھذِه الُمنح بفوائد كبیرة وعالیة جداً یصل إلى (20%) ھل ھناك سلف لمصارف تصل فوائدھا إلى

(20%) المفروض اللجنة المالیة تُتابع ھذا األمر وتجري اتصاالت مع وزارة المالیة والبحث عن سبب إرتفاع ھذِه النسبة (20%) غیر معقول،
ویُعطیك سلفة (5) مالیین ویأخذ أكثر من ملیون بقلیل أي أكثر من (20%) لھذا یحتاج إلى متابعة من اللجنة المالیة ومن حضراتكم مع وزارة

المالیة، والیوم أیضاً حضور السید وزیر المالیة ونناقش معھ ھذا األمر، مسألة المتقاعدین اصبح بھا إشكال، أتمنى من اللجنة المالیة واللجنة
.القانونیة وھیأة الرسالة تجتمع للتنسیق لوجود حل  والخروج من ھذِه األزمة
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-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

فقط مالحظة بسیطة، تعقیباً على كالم جنابك عفواً، المشكلة األساسیة ھي الروتین، مثالً نحُن لدینا المتقاعد إما لدیھ قرض أو شيء سابق ال
یُعطوه براءة ذمة، لذلك سیادة الرئیس نحُن نحتاج أن نجمع الدوائر تحت إشراف اللجنة المالیة وھیأة الرئاسة المحترمة ونرى أین مشاكلنا ویكون
قرار مشترك نیابي حكومي لغرض إخراج، موضوع تسلیف األخوة المتقاعدین إذا كان بشكل بدون فوائد فھو حل جید، رواتبھم  سیمر علیھا عام

تقریباً غیر موجودة متوقفة، بالنتیجة ھم أصحاب حقوق على الناس ،وبصراحة دستوریاً المواطن العراقي لھ حق الكرامة وحق المعیشة وحق
التعلیم وحقیقة المتقاعدین وعوائلھم ُحرموا خالل ھذِه السنة من كل ھذِه األمور نتمنى أن یكون ھناك استضافة للسید مدیر ھیأة التقاعد الوطنیة

والصناعي والزراعي التي ھي معنیة بالقروض، ویكون ھناك قرار حاسم لھذا الموضوع لن نجعل(TBI)  ومدراء مصارف الرشید الرافدین و
فیھ إشكال، أما ما یتعلق في وزیر المالیة وموضوع الطرق والجسور سیادة الرئیس نحتاج من ھیأة الرئاسة المحترمة في ما یتعلق بالسیدة
.(طیف) حصراً ألن من توقف ھذِه األمور واألموال السیدة (طیف) حصراً والكتب موجودة لدینا سنُعرُضھا على ھیأة الرئاسة المحترمة

-:النائب سلمان حسن بدیر –

إنطالقاً من دورنا الرقابي على السلطة التنفیذیة، ندعوا السید رئیس مجلس الوزراء السید (مصطفى الكاظمي) بِإلزام وزارة المالیة والتجارة
والزراعة، بأطالق المستحقات المالیة للفالحین لمحصولي الحنطة والشعیر كما تم إطالقھ، لحد األن ال یعد إال ذر الرماد في العیون، وأن التأخیر

.بأطالق ھذِه المستحقات یعني عدم المحافظة

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

.مستحقات أي سنة؟ السنة الحالیة

-:النائب سلمان حسن بدیر –

السنة الحالیة وأال األن، وأن التأخیر في أطالق ھذه المستحقات یعني عدم المحافظة على ما تم إنجازه من وفرة اإلنتاج في الموسم الزراعي
الجدید، ونحُن مقبلین على الموسم الجدید، البد من تأمین رغیف الخبز ال سیما وأن األزمات األقتصادیة والصحیة واألمنیة تعصف من كل حدٍب

.وصوب لبلدنا العزیز

األمر الثاني: أطلب من ھیأة رئاسة مجلس النواب توجیھ سؤال عاجل وفوري للسید وزیر التجارة حول سبب التأخیر في توزیع مفردات البطاقة
التموینیة، حیث أَن ھناك محافظات لم تستلم مفردات البطاقة منذ أكثر من أربعة أشھر مما یؤثر سلباً على المواطن الفقیر وخاصةً ونحُن نعیش

.في ظروف اقتصادیة حرجة

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

.ممكن توجیھ سؤال لھُ من قِبلك، یجاوبك

-:النائب سلمان حسن بدیر –

.إذا من ھیأة الرئاسة أحسن

 

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

سیادة الرئیس، موازنة 2017و2018و2019 تضمنت مواد مھمة، یمكن من شأنھا أن تعالج سد النقص الحاصل في المالكات بعد نقل حملة
الشھادات في الدفاع والداخلیة الى خریجي حملة شھادات البكالوریوس، وسوف وأیضا في نفس یعظم من إلیرادات الدولة أو ینقل للدولة بما ال

یقل عن (100) ملیار دینار سنویاً، بالتالي ھذا الموضوع كل الوزارات لم تلتزم بھ، ومجلس النواب عندما شرع القانون، قانون الموازنة
األتحادیة ھذا لم یؤخذ بھ من قبل الحكومة، بالتالي الیوم في ظل ھذِه األزمة التي یمر بھا نقص في المالكات وخصوصاً على مستوى التربیة

وعلى مستوى بعض المؤسسات یمكن االستفادة منھُ وفیھ، ونھایة داعش ایضاً على المستوى العسكري، واإلستفادة من حملة الشھادات بنقلھم إلى
.ھذِه الكلیات وإلى الوزارات وھذا موضوع جداً مھم نأمل أن یُضاف في موازنة 2020و 2021 والعمل بِھ

الموضوع األخر: عندما صوتنا على قانون األقتراض، تضمن عدة فئات شمولھا ومنھم حشد الدفاع، نحن لدینا مشكلة بالحشد الشعبي الذي
صوت مجلس الوزراء على أعادتھم، ولم یتم أعادتھم أسوةً بالدفاع والداخلیة وجھاز مكافحة اإلرھاب، الیوم لدینا حشد الدفاع أصبح وضعھم یوم

في الساتر ویوم یتظاھر في باب الخضراء، بالتالي على الحكومة أن تُنصفھم وصوت مجلس النواب على أن تخصیصاتھم في ھذه القروض،
إلنصافھم مضى علیھم أكثر من (6) سنوات في الجبھات ھذه المسؤولیات یجب أن نتابعھا بعد أن قام مجلس النواب بوضع قید في اإلقتراض

.الخارجي والداخلي على أن یُنصفوا في تخصیص ھذه المبالغ لھؤالء األبطال المرابطین على الجبھات

-:النائب حسن فدعم عسل –

تعقیباً على ما ذكرهُ زمیلي األستاذ (فالح الخزعلي) المفسوخة عقودھم من الدفاع والداخلیة عادوا أعداد كبیرة منھم في عام 2019 المفسوخة
عقودھم من الحشد الشعبي إال األن مع األسف لم یعودوا، عندما نُرید أن نقارن المفسوخة عقودھم في الحشد الشعبي ھم غیر مفسوخة عقودھم،

أ ُ أ



10/12/2020 محضـرجلسـة رقـم (3) الثالثاء (8/9/2020) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/09/08/محضـرجلسـة-رقـم-3-الثالثاء-8-9-2020-م/ 9/41

ھم سنوات قاتلوا داعش وساھموا في عملیات التحریر لكن لم یحصلوا على فرصة النشر، أو بعضھم نُشروا وتم استبدالھم من قبل ألویتھم
لظروف معینة، وھناك أیضاً الذي ذكرھم األستاذ (فالح) الذین ھم حشد الدفاع، ھؤالء منذ عام 2014 التحقوا لم یلتحقوا مع الفصائل، لم یلتحقوا

مع الحشد الشعبي، التحقوا مع ألویة وفرق عسكریة التابعة لوزارة الدفاع، إلى اآلن ھؤالء طبعاً في حكومة السید ( عادل عبد المھدي) تحدثنا
معھ بشكل مباشر ووعد بمعالجة مشكلتھم، وفي حكومة السید (الكاظمي) ایضاً إال األن ھؤالء یتظاھرون وإال األن مظلومین وإال األن لم یعودوا،

.نتمنى من رئاسة مجلس النواب أن تطرح ھذا على رئاسة الوزراء وان یتبنى في موازنة 2020 إن شاء هللا

-:النائب فالح عبد الكریم راضي –

.عفواً سیدي الرئیس، موضوعین أساسیین

الموضوع األول: یتعلق بالمفسوخة عقودھم نحن في وزارة الدفاع كان مخصص (108) الف درجة من وزارة المالیة للمفسوخة عقودھم من
وزارة الدفاع لعودتھم للوزارة، طبعاً الذیَن عادوا تقریباً (58) ألف باقي(50) ألف درجة وظیفیة شاغرة مخصصة من وزارة المالیة لوزارة

الدفاع، نطالب السید رئیس مجلس الوزراء بالنظر في المفسوخة عقودھم من الحشد الشعبي الذین أعدادھم تتراوح تقریباً (90) ألف من الممكن
یُعالج موضوعھم من خالل ال (50) الف الذین لم یعاودوا من مخصصات وزارة المالیة لوزارة الدفاع المفسوخة عقودھم، أي نحن لدینا(50)

،الف درجة وظیفیة ممكن استغاللھا من وزارة المالیة

الموضوع الثاني: موضوع درجات الحذف واإلستحداث، ھذا موضوع مھم جداً، نحن إال األن المتقاعدین ما یقارب (250) ألف درجة وظیفیة
شلل تام في كثیر من الوزارات ودوائر الدولة على الحكومة األخذ بنظر األعتبار على موازنة عام 2021، موازنة عام 2020 وضعھا أعتقد إذا

.كان صعب اإلسراع بتوظیف بدل بدرجات الحذف واإلستحداث للسنة القادمة

الموضوع الثالث: تمویل البطاقة التموینیة لمادة (الطحین) ھو من خالل الحنطة الذي أصبح فیھا اكتفاء ذاتي بھا، ونحن مقبلین على أقل من
شھرین لموسم الشلب، أي سیُصادف  موسم الحصاد تلكؤ وزارة التجارة بتسدید مستحقات الفالحین، واألیام ھذه تشھد أَن الموسم الزراعي بدأ
تقریباً، والمستحقات التي سلمتھا الوزارة ھي قد تكون حتى (10%) من مستحقات الفالحین، لذلك نطالب السید رئیس مجلس الوزراء ووزارة

المالیة باألخذ بنظر اإلعتبار للظروف التي یعیشھا الفالحین من خالل األیام الحالیة والموسم الزراعي المقبل بتسدید كامل مستحقاتھم ال نقبل أن
.تكون ھناك تجزئة لھذه المستحقات، مضى أكثر من (4) أشھ ولم یتم التسدید

-:النائب عبد عون عالوي طاھر العبادي –

حقیقةً نحن في العراق، في اآلونة األخیرة نرى ظاھرة المظاھرات، الناس الذین تفقد حقوقھم تخرج للمظاھرات قسم منھا وقسم قلیل یمكن أن
تجد حل، والبقیة تبقى في الشارع حال كل الوزارات، األن ونحُن في وضع معركة مع (كورونا) إخواننا األطباء علقوا الدوام في أغلب محافظات

العراق، ھذه بدایة أشاره ورسالة إلى وزارة الصحة وإلى الحكومة، ونرجع ونقول ونحُن في ھذه المعركة یجب أن تتعامل مع الحكومة ووزارة
الصحة والبیئة بجدیة، نعم لدیھم مطالب حقیقیة ومھمة جداً منھا لدینا األطباء خریجو عام 2019 مضى أكثر من سنة وثالثة أشھر أال األن لیس
لدیھم تعیین رغم حاجة المؤسسات الصحیة كافة إال األطباء، إضافة إلى یجب أن یرفضون الناس الذین یعملون في الردھات الوبائیة ألنھ مضى

علینا أشھر قدموا ما قدموا من شھداء من تضحیات من تعب وإرھاق مستمر علیھم، كذلك توجد قوانین إداریة معطلة بحق األطباء مثل قانون
حمایة األطباء، أعتقد كل المستشفیات وفي كل المحافظات كان ھناك اعتداء على الكوادر الطبیة والصحیة والتمریضیة من قبل بعض ناس

ضعیفي النفس والمبغضین، ولكن نرى الدولة غیر قادرة على حمایتھم، مما ندعوا األطباء إال أن یقوموا بالواجب الوطني واألخالقي علیھم، كمن
أجل أستمراریة العمل، أنت ترید مني عمل أن أخدم المؤسسة الصحیة في ھذه المعركة أتعرض للخطورة، وفر لي كل شيء أُریده أبتداًء من

الحمایة، أبتداًء من اإلعاشة، وتحویل المبالغ المالیة، أبتداًء من تعیین الخریجین الجدد، أبتداًء من التكریم المادي والمعنوي، إخواننا كنا نسمیھم
في البدایة الصد األول ثم الجیش األبیض وحمایة الشعب والوطن، واألن تاركیھم وحدھم یُقاتلون في ساحات القتال ضد معركة كورونا، أطلب
من السید( الكاظمي) شخصیاً ومن وزیر الصحة والبیئة أن یستقبل نخب من أطباء العراق من المحافظات ممثلي عنھم واالستماع الیھم مباشرةً

.لحل مشاكلھم، ألن في دوائرھم إال األن مشاكلھم لم تُحل

-:النائبة سعاد جبار محمد الوائلي –

سیادة الرئیس، أعضاء مجلس النواب، عندما تم إقرار قانون التقاعد وتم تخفیض السن القانوني، كان ھناك أمل على رغم من اعتراضات كثیر
من إخواننا على أًن ھذا القانون غیر صحیح باعتبار أن ھذه كفاءات وكثیر من الدول صعدوا السن التقاعدي، ولكن كان ھناك حاجة أنھُ سوَف یتم

توفیر أكثر من(200) درجة وظیفیة لتعیین الشباب عندما ُملئت الساحات بالتظاھرات، لدینا الكثیر من إخواننا الیوم وأبناءنا المحاضرین وعدنا
الكثیر من الفئات أنھُ كان ھناك أمل أنھُ عندما یخرج ھؤالء المتقاعدین سوف یتم ملئ ھذِه الفراغات بأكثر من (200) الف درجة وظیفیة وال
أعلم أال األن، واألن مضت سنة ونحُن مقبلین على سنة جدیدة، موازنة 2020 ال یوجد ھناك موازنة،  نأمل في موازنة عام 2021 أن یكون
ھناك تثبیت، عندما نأتي نتكلم على مجموعة من الفئات، واألن نحن كالجنة تربیة عندما نتكلم محاضرینا إال األن كل ما ھنالك دوران بالقضایا

اإلداریة، أعملوھم عقود، أرجعوھم أجراء، الحاجة األختصاص، أال األن لیس ھناك نتیجة، بالنتیجة نحن نطلب من الحكومة أن یكون ھنالك
.درجات لتثبیت كافة المحاضرین الذین تم تثبیتھم ضمن القانون ھذه قضیة

القضیة الثانیة: عندما تم إقرار قانون األقتراض الداخلي والخارجي، أیضاً كانت ھناك فقرة تشمل المتعینین الجدد وأصحاب قضایا الفصل
السیاسي ضمن قانون (25) الذي تم تعیینھم، قسم من تم مباشرتھم وقسم منھم لم یُكملوا المباشرة، الیوم الذي تم مباشرتھم نحن لدینا في

المحافظات(8) دوائر تم نقلھا، إال األن لم تصرف وزارة المالیة استحقاقاتھم وھذا نعتبرهُ غبن فاحش بحق قانون نحن اقترضنا، كانت ھناك مواد
معدة ومبالغ معدة والكل یعرف أَن ھذه المواد لھذه القضایا، لماذا إال األن لم تصرف وزارة المالیة لھذِه الفئات وإال أالن  یعمل منھم في وزارة
الصحة، في وزارة الشباب، في وزارة التربیة، في كافة الوزارات لم تصرف، وھم األن یعملون بدون أجور، ونعتقد أن ھذا خلل على الحكومة
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إن كانت تدعي اإلصالح فھذا جزء من استحقاق كثیر من الذین كانوا موجودین في ساحات التظاھر وھم یطالبون بحقوقھم، نأمل من الحكومة أن
.یكون ھناك إجراء سریع وعاجل في الفقرتین

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

نحُن صوتنا على تعدیل قانون التقاعد الموحد في سبیل توفیر درجات وظیفیة وفي سبیل یحصل أبنائنا وشبابنا الخریجین على فرص عمل، قلنا
سوَف نوفر على ما یقارب من(260) إلى (250) ألف درجة، ولكن لم یستفد من ھذا القانون بالشكل المطلوب أال األن، لم یتم االستفادة من ھذِه
الدرجات في مؤسسات الدولة وفي الوزارات لھذا نرى إستمرار التظاھرات والمطالبات أمام الوزارات وأمام المؤسسات جمیعاً لشبابنا الجریجین
لھذِه السنة والسنوات السابقة، طالبین العمل وفرص التعیین مع األسف، إن شاء هللا سوَف نمضي بھا بجھودكم والضغط على الحكومة لتوفیر ھذِه

.الفرص في موازنة عام 2021

-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –

الجمیع یعلم ھناك المئات أو األالف من الخریجین العراقیین محیطین األن بالمنطقة الخضراء، وعلى أبواب المنطقة الخضراء، قبل أسبوع أنا
ألتقیت بمجموعتین، المجموعة األولى ھم الحراس األمنیین في الشركات النفطیة، والمجموعة الثانیة ھم خریجي المعاھد التقنیة، مع األسف

الحراس األمنیین مضى علیھم أكثر من (9) سنوات األن یعملون وال یوجد لھم أي أسم حقیقي ال في وزارة الداخلیة الذیَن ھم محسوبین علیھا،
وال في وزارة النفط كل وزارة تدفع بھم إلى الوزارة أخرى، األن مطالبھم أن یوجھ عملھم أما یُحسب عملھم على وزارة النفط، أو یحسبون على
وزارة الداخلیة، ذھب منھم شھداء وكذلك توفي منھم الكثیر ولم تكن لھم أي حقوق، فقط ھم مثل األجراء الیومیین، یعطوھم الراتب فقط مطالبھم
أن یرتب وضعھم إما على الداخلیة أو على وزارة النفط، الذي نرجوه نحن أن نفاتح مجلس الوزراء أو وزارة الداخلیة أو وزارة النفط في سبیل

.أن تشكل لجنة ألخذ الحیف لھؤالء الناس

الموضوع األخر: بالنسبة لخریجي المعاھد التقنیة، المعاھد التقنیة وحسب تصریحاتھم یقولون منذُ أكثر من (10) سنوات إال األن لم یكن ھناك
أي تعیین لخریجي المعاھد التقنیة، وانَت تعلم أن المعاھد التقنیة فیھم الكثیر من األصناف، فیھم إداریین، فیھم فنیین، والدولة بحاجة إلى ھؤالء،

.من الضروري أن نخاطب رئاسة الوزراء في سبیل استیعاب ھؤالء الناس من أجل أن یأخذوا حقھم من الدولة

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

شریحة منسیة حقیقةً ھؤالء الحراس األمنیین ویمكن عددھم كثیر (6000) أالف ینبغي تحدید موقفھم وتثبیتھم على جھة معینة حتى ال تُضیع
حقوقھم األنیة والمستقبلیة أیضاً، نحُن مشكلتنا عموماً في العراق عدم التنسیق بین وزارة التخطیط وبین الوزارات والمؤسسات األخرى، التخطیط

موجود أسماً ولكن فعالً لیَس بالمستوى المطلوب في كافة المؤسسات والدوائر، بالنسبة للخریجین یعني لو كان ھناك تخطیط وتنسیق بین وزارة
التعلیم العالي وبین وزارة التخطیط لحاجة كل كلیة وكل قسم من أقسام الكلیات والجامعات للخریجین لھذا العام  لھذا األختصاص أو ذاك حتى ال

یكون لدینا ھذا العدد  الھائل من الخریجین الذین ال نستطیع أن نوجد لھم فرص عمل وأماكن للعمل، لذلك التنسیق بین المؤسستین التخطیطیة
والتعلیمیة وكافة المؤسسات األخرى الضروریة جداً بحسب الحاجة نستقبل طالب لھذا القسم أو ذاك، ولكن استقبال الطالب مفتوح وخریجي

الطالب من الجامعات ومع ھذا فوق الجامعات الرسمیة الحكومیة أیضاً نقوم بفتح الجامعات األھلیة، وكلیات أھلیة وتزید عدد الخریجین ولیس
لدینا مكان ولیَس لدینا أي مستقبل لھم، ھذا یسبب لنا مشكلة إجتماعیة، ومشكلة مالیة وأمنیة أیضاً، ورأینا في اآلونة األخیرة كیف سببت ھذِه

.الجموع الكثیرة من الخریجین العاطلین عن العمل، وھو من حقھم یحصلوا على عمل إما في القطاع العام أو في القطاع الخاص

-:النائبة سعاد جبار محمد الوائلي –

ھناك قضیة مضت قبل أكثر من (3) سنوات، وأنا أعرضھا على أي رئیس حكومة یأتي الى الحكومة العراقیة وھي قضیة توزیع قطع األراضي
على فئة المعلمین والمدرسین وكنموذج في محافظة النجف األشرف، تم تخصیص قطعة أرض من قبل النقابة لتوزیعھا على المعلمین والمدرسین

بما أن قطعة األرض تابعة لوزارة المالیة تم تقییم قطعة األرض بحدود (4) مالیین وھذا المبلغ لم یتم تخصیصھُ ألي فئة من الفئات، نحن لدینا
األطباء قطعة األرض ملیون وربع الكل یعرف األن إذا نسأل ملیون وربع أو ملیون ونصف، تم التدخل مع وزارة المالیة أبت وزارة المالیة على

أن تخفض قیمة قطعة األرض، سعینا إلى أنھُ یتم تقسیطھ باعتبار المعلم والمدرس ال یملك ھذا المبلغ، وافق بوقتھا في حكومة السید (عادل عبد
المھدي) السید وزیر المالیة على التقسیطـ، تم التقسیط مرینا في ھذه الظروف، الیوم المعلم والمدرس دفع نصف المبلغ، قدمنا كتب رسمیة ألكثر
من جھة، ألكثر من رئیس وزراء وأخر شيء سلمُت كتاب بیدي إلى رئیس الوزراء ( الكاظمي) وطلبُت منھ أَن ھذِه الفئة ال تملك مبالغ مالیة أن

تدفعھا وخاصةً في ھذه الظروف وال بد من تحویل قطعة األرض أعطاء السندات إلى ھذه الفئة، أي أكثر من (9000) معلم ومدرس في محافظة
الجف األشرف ألكثر من (3) سنوات محسوب لدیھ قطعة أرض ولیَس فیھا أي خدمات ودافع ملغ (2) ملیون وھو ال یملك سند ورفعناه ألكثر
من مرة یأتي لي الجواب من مجلس الوزراء بعَد أن خاطب، طبعاً جوابین وصلت لي، جواب یقول أن عقارات الدولة اسألوھا، والثاني مكتب
رئیس الوزراء یقول ال یوجد سند قانوني، أنا أسأل طیلة ھذِه الفترة من حكمنا في ھذِه الدولة العراقیة أال یوجد ھناك أعفاء إلى كثیر من المبالغ

إلى كثیر من القضایا؟ الیوم ھل یستحق المعلم أن یُملك قطعة أرض قریباً على المقبرة، أي نحُن والمقبرة سویاً خارج التصمیم األساسي في
محافظة النجف األشرف تقدر(4) مالیین للمعلم والمدرس، أعتقد أن ھذا فیھ إجحاف كثیر، یا دولة رئیس الوزراء أیھا السید (الكاظمي) أعطیتك
الملف بیدك وطلبُت منك أن تقیمھُ وتعیده، ال بد من إعفاء ھذِه الفئة من المبلغ المتبقي ال یملكون، دفعوا بحدود(2) ملیون یعني ھل من المعقول

قطعة في أطراف النجف قریبة على المقبرة نحن والمقربة سویاً تقیم قطعة األرض (4) مالیین أعتقد ال بد أن یكون ھناك إنصاف ورؤیة التفاتة
إلى الجانب التربوي لم نعین المدرسین والمعلمین، ولم نخفض أقیام قطع األراضي، لیس ھناك التفاتة إلى ھذا الجانب أتمنى من السید (الكاظمي)

أن تكون ھناك لھُ إلتفاتھ ولم یبقى رئیس وزراء إال أعطیتھُ ھذا الملف، كأنما الواقع التربوي لیَس مھم، أنا ال أعرف ھل ھناك سیاسة معینة في
.حكوماتنا المتعاقبة على أن یھمل الجانب التربوي، أتمنى أن أجد إجابة من السید رئیس الوزراء

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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بالنسبة لتملیك القطع وإلعطاء قطع األراضي ھذا من أختصاص وزارة األسكان واألعمار والبلدیات، بإمكان حضرتك مراجعة وزارة األسكان
واألعمار والبلدیات، أما بخصوص تخمین القیمة لقطعة األرض والمتر الواحد أعتقد ھذا من صالحیة وزارة المالیة وال یحتاج رئاسة الوزراء،

.ممكن نفصل ھذا الموضوع الیوم مع السید وزیر المالیة حتى نسمع منھ الجواب ونحسم ھذا الموضوع

-:النائب شیروان جمال خضر –

بخصوص قضاء سنجار، تم تشكیل لجنة نیابیة برئاستي حوَل أحداث في قضاء سنجارعام2019 العام السابق قبل إرسال التحقیقات بالكامل إلى
.مكتب رئیس مجلس الوزراء لغرض إتخاذ اإلجراءات وھي من ثالث نقاط

.من قضاء سنجار (PKK) أوالً: إخراج قوات

.ثانیاً: عودة الشرعیة لقضاء سنجار

ثالثاً: أعاده األستقرار واألعمار لغرض عودة النازحین من الیزیدیة وأیضاً من إخواننا العرب وكل منطقة قضاء سنجار، إال ھذا الیوم لم یرد
كتاب من مكتب رئیس مجلس الوزراء الذي أُرسل من قبل مكتب رئیس مجلس النواب العراقي لغرض تلك اإلجراءات، نطالب من ھیأة الرئاسة

بالتأكید على الكتاب مع اللجنة التحقیقیة وكما تعلم حدَث أستشھاد عنصرین، عنصر من الحشد العشائري، وعنصر من شرطة محافظة نینوى
على أیدي بعض اإلرھابین  ال یقل عددھم عن (11) إرھابي فالحفاظ على قضاء سنجار على محافظة نینوى، نطلب من ھیأة الرئاسة التأكید على
.الكتاب المرسل إلى مكتب رئیس الوزراء لغرض إعادة الشرعیة إلى قضاء سنجار وإخراج القوات األجنبیة والملیشیات من داخل قضاء سنجار

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

متى قدمت الكتاب أستاذ (شیروان)؟

-:النائب شیروان جمال خضر –

.سوف أرسل نسخة موجودة لدي، الُمرسل من قبل مكتب رئیس مجلس النواب إلى السكرتیر الخاص

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

أرسل لنا نسخة، حتى نوصي األمانة العامة، األمانة العامة التأكید على الحكومة على ھذا الكتاب واإلجابة بسرعة، یعني كل كتاب وكل مخاطبات
.مجلس النواب الذي نخاطب بھ الوزارات أو مجلس الوزراء خالل(15) یوم، بعد (15) یوم إذا لم تأتي اإلجابة یتم التأكید علیھم لإلجابة السریعة

-:النائب مثنى أمین  نادر حسین –

في نظامنا الدستوري في العراق ھو نظام برلماني، في بعض األنظمة البرلمانیة مثل بریطانیا الحكومة تأتي أسبوعیاً لمدة ساعات معینة تجلس
في مجلس النواب للجواب على أسئلة النواب بشكل مباشر، ونحُن نالحظ أن النواب یُقدمون كتب لبعض الوزارات تأتي الردود بعَد أشھر من

قضاء األمر المطلوب، وتأتي الردود كأنھا مجھزة مسبقاً بحیث تفعل كل طاقاتك اللغویة واإلداریة والقانونیة لكي تفھم مقصود الكتاب ال تفھم،
یعني كأنھا مجھزة مسبقاً للتھرب من األجوبة المباشرة على النواب، عندما أخذ السید رئیس الوزراء الثقة من ھذا المجلس، أشترَط علیھ رئیس

المجلس عالنیةً أن یحضر في ھذا المجلس شھریاً، ولكنھُ لم یحضر إال األن لكي یجیب على األسئلة ونحن األن بانتظار وزراء ال ندري یأتون أم
ال یأتون، في كل األحوال ھذه المسألة یجب أن تنتھي، الشرط الذي ذكره السید رئیس المجلس أصبح جزًء من منح الثقة إلى ھذِه الحكومة، فعلى
رئیس الوزراء أن یأتي مع وزارتِھ شھریاً لكي یأتي إلى ھذا المجلس والنواب یؤدوا دورھم التمثیلي والنیابي بالنسبة للمواطنین، ولكي یستطلعوا

مباشرةً األمور التي أحیاناً یحتاجون الى بذل الكثیر من الوقت والجھد في سبیل إنجازھا وھي معامالت مواطنین أو ھموم وتظلمات المواطنین
الذیَن نحُن نمثلھم، أرجوا أن تلتزم الحكومة بالشرط الذي اشترط المجلس علیھ والحضور شھریاً إلى ھذا المجلس لكي ال نحتاج إلى كل ھذِه

ً .األسئلة التي تُقدم كتابتاً أو شفاھا

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

نعم صحیح، التواصل المباشر، القاء المباشر بین الحكومة وبین المواطنین ھي لمصلحة الحكومة وتعزیز اإلیجابیة في عمل الحكومة أیضاً ودفع
عجلة الخدمة والعمل في الوزارات إلى األمام ھذا من جانب، ومن جانب أخر یُخفف الثقل عن النواب أیضاً في مراجعة الوزارات وفي مخاطبة

الرئاسة والوزارات وغیرھا، إذا الوزیر أقلھا في الشھر مرة أو مرتین یحضر إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب، ورئیس الوزراء في الشھر
مرة یحضر إلى مجلس النواب ویتواصل مباشرةً مع النواب، النائب لیَس بحاجة إلى الذھاب إلیھ وإلى مخاطبتِھ بشكل مخاطبات رسمیة، نعم

صحیح ھذا ینبغي ویجب في ھذا الفصل التشریعي الجدید ومن األن فصاعداً مجلس النواب یجب أن یعمل بھذا االتجاه وبعمل لقاءات مباشرة 
وحضور مباشر للسادة الوزراء والمسؤولین وعلى رأسھم رئیس الوزراء، صحیح مثلما تفضل الدكتور(مثنى) أیضاً نؤید على كالمك، ھذا أصبح

.جزء من البرنامج الحكومي، وھذا أصبح جزء من ثقتنا إلى ھذِه الحكومة وأن شاء هللا سیكون جید

-:النائب مختار محمود یوسف –

.لدي نقطتین

أ ً أ
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أوالً: بالنسبة للجنة العالقات الخارجیة، كل الزیارات الوزراء، وزیر الخارجیة، ورئاسة الحكومة ال أعتقد لدینا معلومات كافیة عن زیاراتھم
نھائیاً، وال لدینا علم أَن أمام األعالم في بعض األحیان یسألون لكوننا عضو في لجنة العالقات الخارجیة لیس لدینا أي علم بخصوص ھذا

.الموضوع

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

ھل طلبتوا معلومات منھم ولم یُعطوكم؟

-:النائب مختار محمود یوسف –

ً .طلبنا معلومات وطلبنا إستضافة إال األن لم یحضر وزیر الخارجیة السابق وال الحاضر حالیا

النقطة الثانیة: منتسبي الداخلیة والدفاع، الداخلیة بعمر (60) سنة یُحال إلى التقاعد، ومنتسبي الدفاع (63) لماذا ال یتساوون الداخلیة والدفاع في
.ھذا الموضوع، أن یكون الداخلیة تلحق الدفاع بالموضوع حتى یكونوا سواسیة كل الضباط وكل منتسبین الداخلیة والدفاع

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

.البرلمانیة قرع الجرس لحضور السادة النواب الموجودین في الكافتیریا، الوزراء حضروا على ما أعتقد

 

-:النائب مریوان نادر نصر الدین –

.یتحدث باللغة الكردیة

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

السید النائب یتحدث عن ضرورة وجود نظام صوتي عند كل مقعد من المقاعد للسادة المتحدثین، وأیضاً یتحدث عن مخاطبة رئاسة المجلس
بضرورة توفیر مترجمین للغة الكردیة للسادة النواب الذین یرغبون بالتحدث باللغة الكردیة والذي ھو حق دستوري للنائب أن یتحدث باللغة

الكردیة أو باللغة العربیة، من ھنا نوجھ األمانة العامة، ونوجھ الدائرة البرلمانیة لتوفیر المترجمین بأقرب وقت، وأیضاً العمل على إكمال النظام
الصوتي لكل مقعد، وأنا قمُت بعمل الترجمة لعدم وجود المترجمین، استاذ (محمد) الدائرة اإلعالمیة رأیت لیس ھناك مترجمین، أنا قمُت

.بالترجمة

مع جل أحترامنا لكل اللغات وخاصةً لغة القرآن الكریم، ولكن الدستور العراقي أعطى الحق للتحدث باللغتین ألن اللغتین ھي لغتان رسمیتان في
الدولة العراقیة، سوَف نفتتح دورات باللغة العربیة واللغة الكردیة أیضاً، نحن نحتاج تعلم اللغة العربیة والتحدث باللغة العربیة أیضاً، سوف نفتتح
لكم دورات للغة العربیة واللغة الكردیة أیضاً، في أربیل، دكتورة (أنعام) سجلي من األن سوف نفتتح دورات للغة الكردیة واللغة العربیة، تقدمي

.على المایك

-:النائبة انعام مزید نزیل الخزاعي –

من المشاكل ما یكفي، علینا االنتقال إلى المشاكل األساسیة التي یعاني منھا الشعب العراقي سواء كان في إقلیم كردستان أو في الجنوب، سواء
.كان في بغداد أو في الرمادي لیس ھناك فرق

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

دكتورة (أنعام) یعني حل المشاكل؟

-:النائبة انعام مزید نزیل الخزاعي –

نلجأ إلى ھذه اإلشكاالت التي نوظف بھا نحُن، نضع مترجمین حتى یترجم للغة الكردیة، یعني ھل أصبح التحدث باللغة العربیة ما الذي حصل؟
انتقاص من النائب الكردي إذا تحدث باللغة العربیة ھو جزء من الشعب العراقي لن یضیف لھ التحدث باللغة الكردیة شيء وال ینتقص منھ شيء

إذا تحدث باللغة العربیة، أنا أتمنى من األخوة النواب األكراد أن ینظروَن إلى المشاكل التي ھي موجودة في الشارع العراقي، ینظرون إلى
مشاكل البطالة، للمشاكل األقتصادیة، للمشاكل في الجانب المالي، ینظرون إلى تنظیم داعش والتھدیدات التي تخص كل المناطق، لیس أنا من

.یترك المسائل األساسیة وألتفت لھذه المسائل التي ال تُضیف وال تنتقص

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

صحیح دكتورة، ولكن حل المشاكل یحتاج إلى التحدث عن ھذِه المشاكل وإلى إیصال ھذِه المشاكل والتحدث عنھا أیضاً یحتاج إلى تفاھمات، وأن
.یفھمك األخر حتى یُعبر عما یدور في داخلھ في ُخلده یحتاج إلى أن یُعبر بلغتھ وھذا من حقھ الطبیعي، ال یمكن أخذ ھذا الحق من أحد
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-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

أُضیُف ما أضاف السید(مختار) عضو العالقات الخارجیة، أغلب زیارات الحكومة اإلتحادیة وزارة الخارجیة ال تعلم بھا لجنة العالقات الخارجیة
البرلمانیة، خاطبنا، إذا أنت تكلمت عن المخاطبات، كثیر من المخاطبات مع الوزیر السابق تأتي بعَد فترة من الزمن فترة من الحین ھذا غیر

صحیح طالبنا ألكثر من مرة من لجنة العالقات الخارجیة أن یكون أي وفد رسمي ألي دولة أن یكون ھناك تمثیل للجنة العالقات الخارجیة ما
الضیر أن یكون ھناك ممثل لعضو لجنة العالقات الخارجیة في أي تمثیل رسمي للحكومة اإلتحادیة برمتھا أو وزیر الخارجیة أو أي وفد رسمي

.من وزارة الخارجیة ھذا أعتبرهُ تجاھل

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

ھل تقصد تمثیل النواب؟

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

.نعم، تمثیل النواب ولو لنائب واحد، ھذا صراحةً سیاسیة متعمدة من وزارة الخارجیة

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

.سیادة النائب أعتقد ھذا ال یجوز، أي ال یكون النائب ممثًل في جھة حكومیة أو مع وفد حكومي

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

ھذا من أین أتى؟ لماذا ال یجوز؟

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

.ألن عملك مراقب على الحكومة ولیس تكون مع لجنة داخل وفد

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

ھناك بعض الزیارات الحظناھا، ھناك الوفد الحكومي فیھ تمثیل برلماني، وأعتقد بعالقات شبھ شخصیة، أنا أتكلم بصورة عامة، یجب أن یكون
.ھناك إشراك لجنة العالقات في التمثیل، على أقل تقدیر التمثیالت المھمة في زیارة الدول

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

.یمكن إشراف، مراقبة، متابعة

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

.ھذا من جانب

النقطة الثانیة: أرید أن أُشیر إلى كم القوانین التي تصدر من المؤسسة التشریعیة، والتي تذھب إلى المؤسسة التنفیذیة وال یوجد ھناك عمل بھذِه
القوانین، یعني نُالحظ في أي فصل تشریعي لیَس في ھذِه الدورة، نالحظ ھناك جرد كثیر من القوانین التي خرجت من المؤسسة التشریعیة

وأرفدت إلى الجانب الحكومي، لكن ھي تذھب أدراج الریاح، بل ھناك قرارات في مجلس الوزراء تعمل بھا الحكومة التنفیذیة بسرعة وبسرعة
فائقة، ھذا كمقترح أنا أُقدمھُ ال ضیر، كمقترح ھناك تشكیل لجنة من مجلس النواب العراقي في متابعة القوانین التي تخرج من المؤسسة التشریعیة
من البرلمان، وننظر إلى مدى جدیة الحكومة في تطبیق ھذه القوانین، ھناك قوانین من دورات سابقة، یعني عشرات بل مئات القوانین أصبحت لم
تعمل بھا الحكومة، ما المانع أن یشكل مجلس النواب العراقي مختلف الطیف السیاسي، مختلف العالقات وخاصةً من اللجنة القانونیة، ھذه حصراً
یكون وظیفتھا  متابعة القوانین مدى جدیة الحكومة في تطبیق ھذه القوانین وھذا أعتقد من نضج سلوك األداء بین المؤسسة التشریعیة والمؤسسة

.التنفیذیة

 

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

سیادة النائب، إذا شكلنا لجنة من أربع أو خمسة أو ست نواب، ولكن (329) نائب ھذا واجبھم مراقبة الحكومة، ھل ھذا القانون الصادر من
مجلس النواب تم تنفیذه، تم اإللتزام بھ أو ال؟ أو تم وضعھ على الرفوف، ھذا من صلب عمل النائب، لھذا ال یحتاج إلى اللجان، كل نائب من

.النواب ھو لجنة

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –
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بغض النظر أغلب النواب، بل كل النواب ھم ضمن لجان متعددة ومتنوعة حسب االختصاص، أنا أتكلم لماذا ال یبادر مجلس النواب بتشكیل لجنة
إضافة إلى عمل النائب في لجنتِھ لمتابعة القوانین التي تصدر من المؤسسة التشریعیة لماذا وما ھو السبب؟ الضرورة بأن الحكومة تتجاھل وال

.تعمل بأغلب القوانین التي تصدر من البرلمان ھذا القصد، وھو كمقترح أعني

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

شكراً السید رئیس الجلسة، یقیناً أن النظام الداخلي لمجلس النواب قد نضم العالقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، وحدد المھام بشكل
دقیق في ما یتعلق بالصالحیات، في ما یتعلق بتنظیم ھذه في المادة (12) والمادة (9) وفي المادة (29) من النظام الداخلي، ووضحت أَن

مسؤولیة رئاسة المجلس حصراً تنظیم العالقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة مع السلطة القضائیة، ومن مھام رئاسة المجلس متابعة
التشریعات التي تصدر من مجلس النواب عبر الدوائر المرتبطة برئاسة المجلس، ھناك أكثر من (12) دائرة معنیة موجدة دائرة عامة، مدیریة

عامة في مجلس النواب ھذه وظیفتھا تحت إدارة رئاسة المجلس أن تكون توضح مدى التزام السلطة التنفیذیة بالتشریعات التي تنفذ، وأتذكر على
نحو الدقة في الفصل التشریعي األول أو الفصل التشریعي الثاني من السنة التشریعیة األولى لھذه الدورة النیابیة، كان ھناك قرار في مجلس

النواب بأن تقوم الدائرة القانونیة في مجلس النواب، لیَس اللجنة القانونیة، الدائرة القانونیة في مجلس النواب بإقامھ الدعاوى القضائیة والجزائیة
أمام القضاء على الوزارات وعلى مجلس الوزراء في حال عدم تطبیق التشریعات التي یصدرھا مجلس النواب بناًء على قرارات ومواد قانونیة

موجودة في قانون العقوبات العراقي النافذ، بالتالي إذا كان ھناك تقصیر لیس مسؤولیة النواب ولیَس مسؤولیة اللجان، الیوم نسمع من رئیس
المجلس قبل خروجھ أنھُ یحاول قدر اإلمكان تحجیم الدور للنواب واللجان عبر أن تكون المخاطبات حصراً في األمانة العامة لمجلس النواب،
بینما النظام الداخلي وقانون مجلس النواب واضح أنھُ في عملیة التعاطي مع اللجان، والنواب بإمكانھم أرسال الكتب مباشرةً وتكون ھذه الكتب

.كتب إلزامیة، للوزارات، ومجلس الوزراء، والمؤسسات التنفیذیة أو المؤسسات القضائیة

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

.كل لجنة وكل نائب من النواب لھ حق أن یخاطب أي جھة وأي وزارة حتى رئیس الوزراء وھذا حق دستوري وقانوني أي نائب

ونوجھ الدائرة القانونیة أیضاً بالمضي في ھذا القرار الذي أتخذنا، أتذكر صحیح كالم السید النائب بالمضي بھذا العمل بمتابعة تنفیذ القوانین في
.مؤسسات الدولة

 

 

-:النائبة ھدى جار هللا داؤد –

بالنسبة لموظفین التصنیع العسكري ھؤالء تم التصویت علیھم بالرجوع الى وظائفھم، لكن إلى حد االن ال یوجد أي أجراء أتخذ لھؤالء الموظفین
الكل یقول على الموازنة، الموازنة تأخرت على االقل یعني مجلس النواب یخاطب الوزارة وزارة التصنیع الصناعة الوزیر على االقل نعمل

مباشرة یطمئنون تبقى االمور المالیة تكون على الموازنة، ھم فرحانین بھذا االمر على االقل یطمئنون انتم رجعوا ونحن صوتنا علیھم وترجعون
على وظائفھم تبقى االمور المادیة تبقى على الموازنة ھذا واحد، بالنسبة أیضاً المحاضرین نحن ایضاً صوتنا أن المحاضرین یكونون عقود

وزاریة إلى حد ھذا االحظھ لم یتخذ أي أجراء مع المحاضرین، ایضاً اتمنى لو أي توجیھ من مجلس النواب إلى وزارة التربیة أن یعملون لھم
مباشرة وتبقى االمور المادیة أو الراتب أو تخصیص لھم نرى كم المادة التي تخصص لھم بعد ذلك على الموازنة ال یوجد عندھم مشكلة، المھم

.یطمئنون عندھم مباشرة بالدوام ھذا مھم جداً

-:النائبة یسرى رجب كمر –

.السید النائبة تتحدث بالغة الكردیة

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

السید النائبة تتحدث عن أن ھي والممثلین كلھم یمثلون الشعب العراقي وكل نائب یمكن یمثل كل العراق االطار العام وفي االطار الخاص یمثل
مكونناً الذي ھو یمثلھم، یقول نحن نمثل مكوننا وبالنسبة على نفسي شخصین أنا أقول أو منتسبة إلى الحزب الفالني أن ھذا الحزب مجاز من

.الحكومة العراقیة بھذا التاریخ وبھذا الشكل، ھذا مختصر كالمھا

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة –

السید الرئیس بما أن ھناك دعوا إلى إجراءات انتخابات نیابیة مبكرة ارید أن اذكر ھنا أن أعداد كبیر من أھلنا في محافظة صالح الدین الزالوا
مھجرین بالقوة ولم یعودوا إلى مناطقھم وأحدد بالضبط منطقة یثرب ومحیط سلیماني بیك وكذلك مدینة العوجة، ھؤالء الناس ما زالوا مھجرین
أذا اردنا أن نوصل رسالة اطمئنان مستقبلیة لالنتخابات علینا أن نعمل على أعادة اھلنا النازحین في محفظتنا، النقطة الثانیة حتى یسمع إخواننا

أعضاء مجلس النواب عندنا مغیبین اختطفھم  داعش وقسم ذھبوا في عملیة التحریر ھذا الموضوع یكرر دائماً تصل لنا رسائل من بعض الجھات
االمنیة على أن ال تعلم وال تتكلم وال تقول وابنائكم موجودین ووصلتنا أسماء لعدد منھم موجودین، مسؤولیة رئیس الوزراء اضافة إلى رئاسة
البرلمان مساعدتنا بالبحث عن ابنائنا الذین قاتلوا االرھاب وصمدوا عندما نعدمھ القوات الحكومیة في المناطق وبقینا نقاتل ومشھود ھذا ووثق
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بالتاریخ وشھداء، ابنائنا اخذھم داعش وأخرین اخذتھم القوات االمنیة اثناء عملیة التحریر واطالب بالكشف عن مصیرھم ومعرفة السجون سواء
.كانت علنیة أو سریة الموجودین بھ

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

.حضروا السادة الوزراء ننتقل إلى الفقرة

السید النائبة أنا لیس من واجبي أترجم كالمكم وطلبنا من الدائرة االعالمیة توفیر مترجمین اللغة الكوردیة في حین توفر الترجمة الكوردیة
.تتحدثین

 

 

-:النائبة یسرى رجب كمر –

نحن كنواب الكورد الموجودین ھنا في مجلس النواب العراقي، نمثل القومیة الكوردیة ھنا في مجلس النواب العراقي ونمثل الشعب العراقي
بالكامل، ولكن نحن كأمانة ھنا یجب أن نطرح بعض االمور الذي یخص جماھیرنا أنا بالنسبة لنا كنت مرشحة حركة حریة مجتمع كوردستاني

في أقالیم كوردستان، ھذه الحركة أو اعضاء الحركة حالیاً ھناك ضغوطات علیھم وھناك حملة اعتقاالت یعني ال أعلم ماذا أسمیھا، الكل یتم
اعتقالھ فقط الن ھو منتمي لحركة حریة مجتمع كوردستاني وھذه الحركة طبعاً حركة رسمیة تم أخذ أجازة من الحكومة االتحادیة وفق اجازه رقم

(139)، ووفق قانون االحزاب السیاسیة رقم (36) لسنة 2015 من ضمن المعتقلین أن أحد حمایاتي تخیل أحد حمایاتي في أربیل ھو االن في
معتقل أصبح علیھ اكثر من (15) یوم ال نعرف أین ھو؟ فقط لسبب ھو منتمي إلى ھذه الحركة، نحن أو حكومة االقلیم أو االحزاب المتنفذ في

االقلیم كل ما یصبح عندھم شيء یعترفون لمصلحتھم یعترفون لقوانین الحكومة االتحادیة فقط عندما یكون ھناك تناقض في المصالح بھذه الحالة
ال یعترفون بالقانون الحكومة االتحادیة، أعید وأكرر حركة حریة مجتمع كوردستاني حركة عندھا أجازة من الحكومة االتحادیة حركة رسمیة ال

یوجد بھ أي خلل، وال یوجد بھ نقطة لھذا اوقف االعتقاالت بحق اعضاء حركة حریة مجتمع كوردستاني وأرید تدخل وطالبت السید رئیس مجلس
.النواب بكتاب رسمي أنھ یتم االفراج عن رفاقي بالحزب باإلضافة إلى أحد حمایاتي

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

.نرحب بالسادة السید الوزیر

ً .السیدات والسادة النواب نرجع إلى الفقرة رابعا

.(الفقرة رابعاً: سؤال شفھي موجھ من قبل النائب (محمد صاحب الدراجي) للسادة (وزیر المالیة) و (وزیر التخطیط*

نرحب بالسیدین وزیري التخطیط ووزیر المالیة، ھذه رسالة أن شاء هللا نرى الوزراء االخرین أیضاً یتواجدون في مجلس النواب في الجان
المختصة بھم، الن من ھنا حصل على التخویل في العمل وایضاً وفي العمل الوزاري لھذا من الواجب الحضور في مجلس النواب بین فترة

.وأخرى للتواصل المباشر واللقاء المباشر لنھم ھنا منحوا الثقة في ھذه الوزارة وأن شاء هللا ھذه مبادرة طیبة وسابقة سوف تتكرر كثیراً

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

عندما تم إقرار قانون االقتراض المحلي والخارجي لعام 2020 حصلت اجتماعات وحضرھا معالي وزیر المالیة ومعالي وزیر التخطیط وكان
ھناك نقاش على جدول االقتراض، وضررا باالقتصاد ولكن للظروف التي یمر بھا الشعب العراقي والخلل بالرواتب موظفین وافق المجلس على

تمشیت موضوع االقتراض ولكي ال نقع في نفس المطب مر ثانیة، طلبنا من السادة الوزراء أن تقدم الحومة ورقة لإلصالح االقتصادي خالل
(60) یوم الن حتى ال نصل إلى مرحلة اقتراض ثاني سواء بالموازنة أو غیرھا یجب أجراء ھذه االصالحات، وھذه مسؤولیة الحكومة نص

القانون االقتراض الخارجي (15) تریلیون و(5) ملیار خارجي و(15) تریلیون داخلي، (15) تریلیون تم نفاذھا والـ(5) ملیار لألسف لم
نستطیع الحصول على اقتراضات خارجیة، وعلیة السؤال یوجد بھ وضوح السبب عدم االلتزام بنص المادة (7) من قانون االقتراض المحلي

والخارجي لعام 2020 والتي تنص أن على الحكومة أن تقدم ورقة لإلصالح االقتصادي خالل مدة (60) یوم من تاریخ إقرار ھذا القانون، ھذا
القانون تم التصویت علیھ واالقرار في یوم 24/6/2020 بمعنى أن یوم 24/8/2020 انتھت المدة والن نحن ال نعرف اسبوعین أو اكثر من
أسبوعین وأكثر من مدة ولم تصل ورقة االصالح إلى البرلمان وھذا خرق للقانون، الن القانون ثبت ذلك، السؤال لماذا تم خرق ھذا القانون؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب، أكرر الترحاب بمعالي وزیر المالیة ومعالي وزیر التخطیط، جزء من الدور الرقابي مجلس النواب ھو وفق المادة (29) من قانون
مجلس النواب ھو توجیھ السؤال الشفھي، أذا نص المادة (29) على للنائب وفق االحكام الواردة في النظام الداخلي أن یوجھ إلى رئیس مجلس

الوزراء أو الوزراء ورأساء الھیئات المستقلة ورأساء مجالس المحافظات والمحافظین ورأساء الجھات الغیر مرتبطة بوزارة، أسئلة تكون االجابة
عنھا شفھاً او كتابتاً في أي موضوع یدخل في أخصاصھم ولذلك الستفھام عن أمر ال یعلموھا النائب أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمھا

الیة أو الوقوف على ما تعتزم الحكومة في أمر من االمور وإلى السائل وحد حق التعقیب االجابة التي یتقدم بھ المسؤول، مقدم االلیة السؤال
الشفھي یتفض السید النائب بطرح السؤال للوجھ مكتوب تقرأ صیغة السؤال وتأتي االجابة من الوزیر وللنائب حق التعقیب وایضاً ولھ حق

.االجابة، أرجوا أن نبتدأ ابتداء بقراءة السؤال المكتوب نصین لكتبتا إلى الوزارة وأرجوا من االخوان أن یكونون بالمواجھ
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-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

اضافة إلى المقدمة السابقة السؤال ھو، بصفتكم الوظیفیة نود اعالمنا عن أسباب عدم التزامكم بنص المادة (7) من قانون االقتراض المحلي
والخارجي لتمویل العجز المالي لسنة 2020 والتي تنص على تقدیم برنامج لإلصالح االقتصادي إلى مجلس النواب خالل فترة ال تتجاوز (60)

یوم من تاریخ إقرار ھذا القانون، وبما أن القانون قد تم إقرار في یوم 24/6/2020 وقد تم تجاوز ھذه المدة التي تنتھي بتاریخ 24/8/2020
.من دون تقدیم برنامج االصالح االقتصادي

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

الجواب أعتقد یوجد بھ عدد من الجوانب أوالً قبل ما ینضج القانون اللجنة المالیة وفي عدد من المواقع االخرى صرحة بأن برنامج االقتصادي ما
ممكن أن یتم بسرعة، وكتبت في وقتھا (6) أشھر والسبب لیس التأخیر وبعد ھذه االمكانیة نقوم بمشروع ھذا النوع لكن یجب للسادة والسیدات

النواب یعرفون بأن وضع االقتصادي بالعراق یمر بھ االن ھو نتیجة تراكمات عقود من الزمن، وأنا أقول بدأت في سنة 1958، أكید سؤال
سوف یقولون لماذا رجعتنا سنة 1952 وأصبحت بعض االجراءات والن ندفع ثمنھا مثالً سنة 1952 ھناك قانون االصالح الزراعي االن

القطاع الزراعي یستفاد أو یعاد تشریعاتھ إلى حد االن یوجد أثر ھذه القوانین، بالستینات بدینا في حزمة االشتراكیة وما معنى االشتراكیة وما ھي
عالقتھا بالوضع الراھن، االشتراكیة ھي رممت القطاع الخاص ودمرت أمكانیة القطاع الخاص وحولة ممتلكات القطاع الخاص إلى ممتلكات
الدولة، ما معنھا االن وراء (55) سنة ال یوجد قطاع خاص الدولة استحوذت على مقدرات رجال االعمال، إلى حد االن نواجھ تداعیات ھذه

القرارات بالسبعینات وما حدث بالسبعینات اقتصادیاً الدولة ترصعت وأخذت مكان القطاع الخاص كلیاً بالسبعینات الدولة توسعت وقامت
باالستحواذ بكل جوانب االقتصاد، نحن االن الیوم ندفع ثمن القرارات االقتصادیة التي أخذت في ذلك الوقت وتداعیاتھا، ونصل إلى عقد

الثمانینات اقتصاد حرب ونتائج سیئة اقتصادیاً جداً ومالیة بعد أسوء أدى إلى دیون تراكمت على العراق وبدون معالجة في عام 2003 وإلى حد
االن مدیونة العراق الخارجیة تجاوز االرقام المعقول تصل تقریباً إلى (100) ملیار دوالر أذا حد یحسب الدیون إلى دول الخلیج، ماذا حدث في

التسعینات في التسعینات عندنا اقتصاد الحصار والحصار إلى حد االن أدى إلى بعض االجراءات االقتصادیة وتكون المؤسسات االقتصادیة
نواجھ مشاكلھا الیوم، وما حدث بعد 2003 ویوجد فوضى االدارة االقتصاد أصبح عندنا سوء في أدارة بالجھاز الدولة، جھاز الدولة االن غیر

قادر أن یدیر اقتصاد حدیث ومؤسسات الحكومة متأكلة من الداخل مؤسسات الحكومیة عندھا قوانین وعلیھا أشخاص غیر كفؤین ولیس كل
الوزارات وفي كل الدوائر معظم من ھذا النوع، سوء أدارة ھدر فساد تراجع المؤسسات وانھیارھا وكفاءات مفقودة فقدان الرؤى االقتصادیة

أفكار اقتصادیة االن متضاربة وقوانین وتشریعات متضاربة وموروثة ایضاً لما نتكلم على وقتھا لما سئلنا االعالم ایضاً في اللجنة المالیة أنا قلت
ما ممكن أن نكون رؤیا كاملة ما مبنیة من فراغ، كثیر من االطراف الدولیة ساھمة وساعدتنا في تكوین ھذه الرؤیا وكثیر من اقتصادیین

وسیاسیین ورجال الدولة العراقیین عندھم رؤیا اقتصادیة، لكن ما من الممكن أن تجمع ھذه كلھا في فترة قصیر، واجھنا نحن أزمة اقتصادیة
خطرة جداً فقط عندما بدأت ھذه الحكومة االن السیول الموجود من تراكمات الفائض بالسنین التي قبلھا انفاق تقریباً أول ثالثة أشھر من ھذه السنة

ومن دخلنا على الحكومة في الشھر الخامس أن سیولة الدولة ال تذكر كان تقریباً ملیونین دینار نحن عندنا نفقات فقط الرواتب والتقاعد یصل
تقریباً إلى (6) تریلیونات، من الضرورة أن نطلب االقتراض وال یوجد عندنا مصدر أخر للتمویل الموازنة أو النفقات الجانب التشغیل للدولة
ناھیكم عن نفقات استثماریة، من نقدم ھذا القانون بدون شك سوف ننفذ ردنا أن ننفذ كل بنود ھذا القانون ونرید أن نحترم قرار مجلس النواب
(60) یوم ولكن أنا بیني وبین نفسي قلت ھذا القرار غیر واقعي على أرض الواقع، وال من الممكن تنفیذ في الرغم من ھذا بذلنا كل الجھود

المطلوبة حتى نلبي التحدیات الزمنیة، عملنا (20) جلسة مكثفة من كل االنواع الجلسات الدوائر الحكومیة والخبراء والوزراء والمعاونین ومدراء
عامین ووكالء الوزراء ساھموا في ھذا الجلسة، فریق متكون من (40) شخص یعمل ال استطیع أن اقول (24) ساعة ولكن على االقل (12)
ساعة بالیوم حتى یقدم الورقة البیضاء وھذه االن مسودة الورقة البیضاء نرید أن نلخصھا حتى تكون أمامكم بأسرع وقت ممكن، ھذا السببین
السبب التاریخي ھو التعقید الموجود باالقتصاد العراقي وفي االسباب الفنیة، فیھا ایضاً اسباب أخرى ھي أوالً عندنا جائحة كورونا لیس كل
الناس عملوا على ھذه الورقة واصابھم ھذا المرض ال لكن عطل القدوم الى الدائرة والى المركز بعض أیام كان یكون عطل كاملة وسفرات

الوزراء وأنا شخصیاً سافرت ثالثة مرات إلى الخلیج مندوب من رئیس الوزراء ألغراض اقتصادیة مالیة وسافرنا ایضاً إلى دول الجوار
وسافرنا الى الوالیات المتحدة وایضاً بریطانیا، واالیام التي نقضیھا على ھذه الورقة أقل من االیام الرزنامیة، ھذه االسباب اعتقد یعني التي دفعتنا

ً لن نتلكأ ونتأخر لكن أنا استطیع أن أقول وأجزم خالل االسابیع القلیل القادمة أن شاء هللا قبل نھایة ھذا الشھر الورقة تكون كاملة أنا شخصیا
ممكن أن أقدم لكم ورق كانت سطحیة متكونة من (30,20) نقطة أو أخذھا بیانات من ھنا ودراسات منا ھذه الورقة البیضاء، ولكن أذا نرید أن
نعطي صفة اصالحیة حقیقیة لھذه الورقة البیضاء تكون مرجعیة بحیث مجلس النواب یعرف ولیس فقط الخطة الحكومة والخطط المستقبلیة أن

شاء هللا بحیث نستطیع نغیر نحوى االقتصاد العراقي وأعتقد یجب أن تطلبون من عندنا ورقة تكون بمقدار وبمستوى ھذا مجلس النواب الموقر،
أذا فقط مجرد كنا ورقة حتى نلبي شروط القانون ونصل إلى كان من الممكن أن نعمل بھا وبكل سھولھ بصراحة ویوجد عندنا من الدراسات أن

كنت أستقطبھا من ھنا وھناك كتر بیست وأقدم ورقة خالل (60) یوم ولكن ھذه الورقة ممكن أن تعكس ما ھو المطلوب وممكن أن تكون الورقة
.على مستوى حجم التحدیات االقتصاد العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل یوجد تعقیب؟

 

-:(السید خالد بتال النجم (وزیر التخطیط –

الحقیقة ورقة اصالحیة یعني ھناك یوجد مشكلة وكي نشخص المشكلة یجب أن نذھب إلى تحالیل وأرقام وإلى بیانات ایضاً، وسوف أتحدث شيء
من التفصیل بأرقام وسوف أتحدث عن الورقة االصالحیة في ما یخص الجانب االستثماري في الموازنة خصوصاً المشاریع، عندما بأشرة في

وزارة التخطیط سئلت كم مشروع في وزارة التخطیط أو محال في الموازنات السابقة، لكني لألسف لم أجد أي أجابھ واخذ ھذا السؤال كي یجاب
عنھ بما یقارب شھرین ووجدنا لدینا (6250) مشروع تحت قید االنشاء حالیاً، السؤال الثاني كم نحتاج من االموال كي ننھي ھذه المشاریع كي

أ أ ً
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نذھب بآراء واقتراحات اصالحیة كي نعالج الموازنة وایضاً ھذا أخذ وقت، وكما تحدث السید وزیر المالیة بأن ھناك جائحة ونسبة الدوام
(25%) وفي أیام كثیر نغلق طابق كامل في الوزارة عندما نجد مصاب ھنا وھناك، ھذه معلومات مھمة اعتقد السادة النواب وجدنا أننا نحتاج

(126) تریلیون كي نكمل المشاریع المحالة حالیاً وعلى ھذا االساس التوجھ بعدم ادراج مشروع جدید أن من المنطق أن ندرج مشروع في
موازنة استثماریة جدید ونحمل الموازنة العامة أموال جدید ونحن لدینا (6250) مشروع تتطلب (126) تریلیون، السؤال االخر كم من ھذه
المشاریع متوقفة وجمیع السادة النواب یعلمون في مناطقھم ومحفظاتھم بأن المواطن یعاني من نقص الخدمات وجزء من ھذه الخدمات غیر

ً المقدمة بسبب توقف أو تلكئ المشاریع، ایضاً ھذا أخذ وقت من البحث والحقیق یوجد لدینا نظام (اي تي أم أس) یسمى ولكن ھذا النظام ایضا
یوجد بھ مشاكل معینة، والقائمة تطول كي نضع تصور عن المعالجات، مع ذلك في ظل ھذه الفترة قدمنا ورقات اصالحیة ھي قید الدراسة

والنقاش االن واعتقد بأنھا مھمة والمشاریع العامة والسیطرة على االنفاق واالستثماري وترشیدھا ایضاً، وإیجاد مصادر تمویل للمشاریع المتوقفة
وخاصة المشاریع السكن تحدیًد لدینا في وزارة االعمار واالسكان (42) أو رقم یقترب من ذلك مجمع سكني لم ینجز بنسب أنجاز متفاوتة، كي

نضع خطة اصالحیة حقیقیة وتعالج ھذا التلكؤ یجب أن نجري إحصاءات ونرسل فرق لھذه المجمعات التي ذكرتھا، على سبیل المثال إلى
الحصف، وكل ھذه االسباب أدت الى بعض التأخر أضف إلى ذلك فترة العید أكثر من اسبوع من ھذا الوقت والسفرات نحن التي كلفنا بھ وذھبنا

بوفود رسمیة أدى إلى بعض التأخر ونعتقد بأننا خالل ثالثة أسابیع أو اكثر أو اقل سوف تكون ورقة على االقل ورقة أولیة إصالحیة أولیة
.وتكون ھي قابلة للنقاش

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب السائل. ھل یوجد تعقیب؟

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

یعني تعقیب السید الرئیس نحن أكید أي حالة سلبیة في أداء الحكومة أو الدولة بصورة عامة نحاول أن نحولھ إلى حالة ایجابیة، لیس من الغرض
ال سامح هللا كشف العیوب أو غیر ذلك نخرج بنتیجة ونشجع الحكومة على تطبیق القانون، السید الرئیس القانون یطبق كلیاً ولیس جزئیاً الیوم
الذي یسمح بھ القانون للحكومة باالقتراض ویذھبون لالقتراض نفس الشيء ھناك أمور أخرى لم تطبق بنفس القانون یعني طبق بند االقتراض

وال طبق ورقة االصالح وال طبق بند البارومتري الرقم البارومتري للموظف حتى نعرف كم عندنا موظفین، ھاتان عندنا مادتین في القانون لم
تطبق والن طبق االقتراض أذا بالنسبة للمدة طبعاً كم عمر الحكومة باقیة للوزارة المعنیة وان تأخذ كل ھذا الوقت صحیح نحن عندنا كثیر من

التلكؤات الوقتیة التي أصبحت فقط نحتاج إلى جھود استثنائیة، أذا نأتي إلى االقتراض السادة الوزراء قلوا أنھم كلفوا بمھام خارج البلد سفر خارج
البلد وأخذ من وقتھم ھذا السفر في حدود ھذا القانون نرید أن نعرف كم من القروض حصلوا على قروض یعني مبالغ القروض ضمن نطاق ھذا
القانون (5) ملیون دوالر االقتراض الخارجي االن أنا معلوماتي أن االقتراض الداخلي تم بالكامل (15) تریلیون تم تحویلھا من البنك المركزي
إلى مصارف حكومیة والمصارف الحكومیة ارسلتھا غلى الحكومة حتى تمشي أمورھا كم تم االقتراض خارجي؟ ھذه المبالغ التي أتت كم منھا
ذھبت إلى الموازنة التشغیلیة والرواتب؟ وكم ذھبت إلى االستثمار وتنمیة االقالیم؟  خصوصاً أن ھناك بعض المحافظات النسب بیناتھم مختلفة

معالي وزیر التخطیط االن یوجد في عام 2019 محافظات كانت بھا مشاكل كبیر لم یستطیعون أن یحیلون بھ مشروع واحد، ھنا أذا تأتي موازنة
یجب أن نكون صریحین قبل ورقة االصالح موازنة بنفس سعر الصرف ویوجد بھ عجز بعد ما مسدد سواء عام 2020 و 2021 یعني ھم نأتي

.ونقترض مرة ثانیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السؤال االول: االن ھل اقترضت الحكومة اقتراض خارجي بموجب نص قانون االقتراض؟ وما ھي قیمة االقتراض؟

السؤال الثاني: ھل اقترضت الحكومة كامل المبلغ أو كامل السقف من المصارف والمؤسسات المحلیة؟

السؤال الثالث: كم مبلغ االنفاق من ھذا القرض أو من مجمل القروض للجانب التشغیلي وللجانب االستثماري؟

السؤال الرابع: قیمة سعر الصرف وما متوقع في الموازنة القادمة من قیمة الدیون ومن أین تغطى؟

السؤال الخامس: ھناك محافظات ظروفھا لم تسمح لھا في عام 2019 بالمضي باإلنفاذ التزاماتھا أما مواطنین بتطبیق موازنتھا؟

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

القروض الخارجیة یوجد انواع من القروض الخارجیة سوف أعطي وضوح بھ، یوجد قروض تجاریة سیادیة یعني جمھوریة العراق تذھب
القتراض من االسواق العالمیة، عندنا ھذه القروض صعب جداً تفعیلھا الن التصنیف لجمھوریة العراق تصنیف واطي ومكلف الحكومة ما

توجھت إلى االقراض بواسطة اصدار سندات وقروض دولیة من مصارف أو من االسواق العالمیة الرأس مالیة، االن مكلفة أوالً وثانیاً حتى أذا
أصبحت ال یوجد رغبة حقیقیة من الصنادیق االستثماریة الخارجیة االن بالظروف التي نمر بھ بحیث تشتري سندات عراقیة ما توجھنا إلى ھذا

االتجاه، أما نوع القرض الثاني ھو القرض من الحكومات تعطى ھذه القروض أكثرھا مشروطة بشراء مشتریات مواد من الدولة المانحة في
بعض االحیان أذا دولة متقدمة في العالم الصناعي مرتبطة في مشاریع معینة، ثالث انواع القروض ممكن أن نحصلھ كاسم دولة دولیاً ھي

قروض من مؤسسات التنمیة الدولیة مثل البنك الدولي أو مثل الصنادیق البنك االسالمي والبنك الصندوق العربي التنمیة االقتصادیة وإلى أخر،
ھذه القروض تعطى إلى مشاریع معینة مشاریع ممكن أن تدرس ویتفق علیھا بین الجھة المقترضة وبین العراق وتدرج ثم بعد في الئحة المشاریع
وزارة التخطیط، ھذه القروض كلھا االن موجود عندنا اتفاقیات مع الصنادیق الدولیة وصنادیق االئتمان وإلى حد االن غیر مستعملین القسم الكبیر
منھا البنك الدولي عند تقریباً اربع ملیار مخصصة للعراق والى حد االن غیر مستعملین نصفھا واقل من نصفھا، وال یوجد داعي واحد یتوجھ إلى
الجھات االجنبیة حتى یقترض واذا ھو بحاجة غلى أموال االن المشكلة بالعراق لیس فقدان موارد لتمویل المشاریع ھذه االموال موجود أو تتواجد

أ ً أ
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إلى حد االن المبالغ المعطاة للعراق أكثر من استعداد العراق الستعمال ھذه الموارد، عندنا مثالً قروض من السعودیة أو من الكویت وإلى حد
.االن غیر مستعملیھا عندنا مبالغ معینة موجود بالخارج وضمن السقوف االقتراض السابق وإلى حد االن ما مستعملھا ولكن بدینا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه القروض مستمرة

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

ھذه القروض السید الرئیس إلى حد االن اصبحت ھناك اتفاقیات مع البنك الدولي مثالً خالل خمسة سنوات االخیر لتمویل مشاریع معینة إلى حد
االن اتفقنا على القرض وتفقنا على التسعیرة ودخلت المشاریع في الئحة وزارة التخطیط ولكن ما تم استعمال القروض االن الوزارات المعنیة لم
تنفذ ھذه القروض، لم نلجئ إلى ھذا الموارد حتى نغطي العجز الموازنة عندنا قاعدة في وزارة المالیة على كل حال بدایة ما دخلت لھذا المنصب

ما نستعمل القروض االجنبیة ال لغرض تمویل االستثمار فقط، اعتقد ھذه السیاسة متفق علیھا مع وزارة التخطیط نحن مشكلتنا بالعراق لیس
مشكلة وجود مبالغ من الخارج ممكن استقطابھا للعراق مشكلتنا مشكلة استثماریة تمویل االستثمار مشكلتنا فقدان امكانیة تمول النفقات الجاریة

للدولة، النفقات االستثماریة االن تمویلھا جزء معتمدین علیھا المصادر االجنبیة موارد نوعاً ما متاحة لھ، ما تم اللجوء لھ المصادر الجدید إلى حد
االن القروض الوحید التي تم توقیعھا ھي مرتبطة بتجھیزات الكھرباء المتعلقة بشركات (سیمنز) أو شركة (جنرال الكتریك) أو بعض المشتریات

.االخرى للوزارات المتفق علیھا للمشاریع السابقة المدرجة في الئحة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه التي تتحدث عنھا ھذه القروض ھي اتفاقیات سابقة تم االستمرار بھ فقط للتوضیح

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

یوجد اتفاقیة تم تفعیلھا مثالً اتفاقیة ضمان صادرات المانیة ترتبط بشركة (سیمنز) أو اتفاقیات مرتبطة مع صادرات أمریكیة اكثرھا معدات
كھربائیة (جنرال الكتریك) یوجد لھا بنود متفق علیھا سابقاً مع الجھات المعنیة مثالً في امریكا المصرف االمریكي لتمویل التجارة الخارجیة

(االكسن بینت) مثالً في المانیا (كیف دبلیو) ھذه المؤسسات متفق علیھا سابقاً بدینا نسحب ھذه القروض ضمن السقف المعطى لنا بالقانون
.االقتراض لكن كلھا ھذه موجود سابقاً كانت

-:السید رئیس مجلس النواب –

معالي الوزیر في نفس قانون االقتراض تحدثنا عن أمرین بما یتعلق باالقتراض الخارجي، االول ھو االستمرار باالتفاقیات السابقة لتغطیة
المشاریع االستثماریة ھذا غیر مشمول بالسقف (5) ملیار أو (5) تریلیون قروض جدید أي شيء متفق علیھ سابقاً اعطینا صالحیة بموجب

القانون والمضي بھ، السؤال ھل تم االقتراض شيء جدید أو عملنا اتفاقیة جدید غیر مستمر؟

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

السید الرئیس الدائرة القانونیة في الوزارة وایضاً الدائرة القانونیة في مجلس الوزراء قالت أي اقتراض بالعملة االجنبیة لغرض تمویل مشاریع
.حتى أذا كان متفق علیھ سابقاً یدخل ضمن ھذا السقف، حتى نسحب من ھذه الموارد الدولیة حتى نمول المشاریع

-:السید رئیس مجلس النواب –

الجتھاد في مورد النص، النص كان واضح في القانون ورأي الدائرة القانونیة ال ینسجم مع رأي الدائرة القانونیة في وزارة المالیة ال ینسجم مع
.ما تم إقرار، یوجد شقین شق یتحدث عن استمرار االتفاقیات السابقة وشق أخر یتعلق سماحي للحكومة باقتراض (5) تریلیون

 

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

.ھذا السؤال إلى حد االن لم ندخل في أي تفاقیھ اقتراض دولیة جدید

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه االجابة التي أرید أن أصل الیھا، ھل مضینا باتفاقیة جدیدة؟

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

كال تم تفعیل االتفاقیات السابقة وقسم منھا، بالنسبة لسعر الصرف والموازنة 2021 طبعاً سعر الصرف االساسي  جداً لیس فقط لرسم الموازنة
وتسعیرة الدینار، لكن ایضاً كموقف اساسي باالتجاه القطاع االقتصادي والقطاع النقدي إلى حد االن نحن معتمدین سعر الصرف الجاري وھذا
القرار لیس من الممكن أن یأخذ ال بنقاش طویل مع البنك المركزي والجھات المعنیة وقبل ما نصل إلى سیاسة ثابتة أتجاه ھذه القضیة، بصورة

أ أ أ أ ً أ
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عامة ظروف العراق برأي وایضاً ربما برأي البنك المركزي لكن ھو یرد علیھ بطریقة أفضل وأعمق، برأي الخاص ووزارة المالیة حانة الوقت
نعید النظر بسعر الصرف االن اقتصادنا حتى یكون اقتصاد منافس یجب ننظر بضرورة أن نقر سیاسة تغییر سعر الصرف على أي مدى وأي

فترة من الزمن سوف تكون النتیجة المفاوضات بین وزارة المالیة وبین البنك المركزي وایضاً طبعاً تعرض على الجھات المعنیة االخرى،
الصندوق النقد الدولي ھو مھتم الجھة المھتمة أكثر شيء بالسیاسة النقدیة العراقیة غیرت أتجاه مؤخراً خالل السنة االخیر دائماً التركیز على

تثبیت ھذا السعر واھمیة استقراریھ إلى نوع من المرونة في أخذ بنظر االعتبار التغیرات االقتصادیة التي أصبحت خالل ھذه الفترة، سعر
الصرف االن ھو (1182) سوف نستعمل كنا نستعمل سابقاً في الموازنات القدیمة ربما یكون نفسة ویعدل وإلى حد ھذه اللحظة القرار غیر مأخذ

.السید الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

قیمة القرض الداخلي كم االقتراض وما ھي ابواب االنفاق؟

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

نحن العجز الشھري تقریباً بین موارد ایرادات الوزارة وبین النفقات الجاریة خاصة الرواتب والمخصصات والتقاعد، یصل شھریاً إلى تقریباً ھذا
الشھر یصل إلى (3,5) تریلیون دینار، وزارة المالیة یعني أولویاتھا، وما ھي اولویات وزارة المالیة في ظل ھذه الظروف؟ طبعاً یوجد طلبین

وثقل علیھا كبیر أن تستمر في تمویل التقاعد وفي تستمر تمویل االستحقاقات الموظفین وھي استحقاقات قانونیة ال نستطیع التجاوز ال في سیاسة
معینة اتجاه ھذا القطاع ككل، نحن استعملنا كل الموارد ومعظم الموارد االكثریة الساحقة من الموارد تم الحصول علیھا من االقتراض لغرض
دفع الرواتب وتمشیة الدولة بموازنة تشغیلیة لبعض الفقرات بدأنا تقریباً (10%) من الموازنة التشغیلیة والموازنة االستثماریة تلكؤ بدون شك

موقف وزارة التخطیط ونحن نؤید ھذا الموقف وما تبقى من ھذه السنة ان نسرع بالموازنة االستثماریة لكن أعتقد معالي وزیر التخطیط  یستطیع
.أن یرد علینا بطریقة أعمق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قیمة القرض التي تم االخذ استنفذتا (15) الداخلي

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

.بالنسبة للتخصیصات القرض إلى االستحقاقات االستثماریة نعم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اقصد سقف االقتراض الداخلي (15) تریلیون ھل تم االستنفاذ بالكامل؟ یعني تم االخذ بالكامل

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

نعم تم االخذ بالكامل خالل ثالثة االشھر االخیر، الن ال یوجد عندنا غیر مصدر السید الرئیس لتمویل العجز الفجوة تقریباً (3) تریلیونات دینار
ال یوجد عندنا مصدر أخر ھذا واقع، یعني الواقع المالي في العراق بین ایراداتنا مھما كانت كل الجھود تبذل للكمارك أو للضریبة حتى نحصل
جبایات أخرى ما ممكن نحن أن نغطي الفجوة من ھذه المصادر على المدى القصیر ال یوجد عندنا خیار نحن كدولة حتى نوفي تعھدات الدولة

أتجاه موظفیھا واتجاه أمور تعھدات قانونیة ال یوجد عندنا خیار بصراحة، االن في المرحلة القادمة منھا غلى أخر السنة أذا نستمر بھذه الطریقة
وال یوجد عندنا موارد كافیة حتى نغطي ھذه الفجوة موضوع خیار اذا الموارد ما تتاح لنا بواسطة االقتراض الداخلي سوف نخصص (%15)

.التي تفضلت بھ حضرتكم إلى الموازنة االستثماریة

-:(السید خالد بتال النجم (وزیر التخطیط –

الحقیقة عندما استلمنا مھامنا بوزارة التخطیط وجدنا بأن ھناك قرار من مجلس الوزاري لالقتصاد، ایقاف الدخول بالتزامات تعاقدیة بوحدات
االنفاق كي یتم ضغط النفقات، لكن عندما درسنا الحالة بالتواصل مع السادة المحافظین تحدیداً وجدنا أن ھناك محافظات قد حرمت من موازنة
2019 أما بشكل كلي أو بشكل جزئي بسبب المظاھرات واالحداث التي حدثت وكل عادة تأخر إقرار الموازنة والخطوات االعالن واالحالة،

على اصدار قرار من المجلس الوزاري االقتصاد باستثناء وحدات االنفاق لحالتین، الحالة االولى لوحدات االنفاق التي تتوفر لدیھا أموال لصرف
على المشاریع المحالة لحین إقرار الموازنة أو توفر السیولة النقدیة أو أذا كانت ھناك شركة مقاولة تنفذ مقاولة وتتعھد بعدم المطالبة بأي أموال
لحین توفر االموال أو إقرار موازنة 2020 أیضاً وافقنا علیھا ھذا بالتواصل مع المحافظات المعنیة الحقیقة ھذه محافظات معدودة التي ظھرت
بھ مشاكل مثل محافظة واسط تحدیاً یوجد بھ مشكلة إلى حد االن ما تم االحالة ومتواصل مع االخ المحافظ واسط وذي قار ومیسان على سبیل

المثال، فكنت متواصل مع األخوة المحافظین وحلینا ھذا الموضوع، وأي مشروع بحاجة الى استثناءات معینة نحضر لھ استثناء من مجلس
الوزراء لالقتصاد أن كان یقدم خدمات، أخوان یجب أن نتصارح بأن المشكلة كبیرة جداً واالرقام التي ذكرتھا حالیاً أغفلت عنھا رقم أخر أیضا،
أستذكره اآلن ھو واحد تریلیون و(729) ملیار متطلبات الحصر الثاني النافذة من قرار (347) في 2015 ال زالوا المقاولین یطلبون الدولة بعد
مرور كل ھذه السنوات بھذه المبالغ، والتقیت بممثلین اتحاد المقاولین، لدیھم إحصائیة أكثر من (30) مقاول بالسجل اآلن، وھذه أیضاً عبئ أخر

.على الحكومة الحالیة
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أنتقل الى الجزء اآلخر، ما خصص من مبلغ االقتراض ھو (15%) نص القانون على أن ال یقل عن (15%) وكنا نطالب (30%) وبعدھا لما
استضفنا في اللجنة المالیة تذكر السد النائب خرجنا بـ (25%) وأقر (15%)، ھذا المبلغ حقیقة ال یغطي وال (10%) من الحاجة الفعلیة
للمشاریع اذا أخذنا في االعتبار المشاریع المحالة من (16و 17و 18و السنوات األخرى)، الذي صرف أو الذي خصص وصرف أغلبھ

للمحافظات وللوزارات ھو تریلیون و(200) واآلن في طور اعداد الحصر الثاني لرسالھ الى وزارة المالیة، اآللیة سیادة الرئیس ھي حسب
منشور وزارة المالیة نرسم ذرعات عمل، ثالث مرات أؤكد على وحدات االنفاق بكتب رسمیة، بعد وحدات االنفاق متلكئة، وأمس أنا موقع ثالث

كتب من وحدات انفاق حتى تصرف أموالھم، وأموالھم موجودة المخصصة لھم، یعني بعض المحافظات وخصوصاً المحافظات تجاوزت
بذرعات العمل المخصص لھا بموازنة 2020 ألن لدیھا نسب انجاز عالیة، لذلك حظرتك كنت موجود في المناقشة األولیة أول أمس، والیوم
أیضاً في مناقشات جانبیة، كنا نطالب وأعتقد یجب أن نصر على رفع نسبة الموازنة االستثماریة مقارنةً بالموازنة التشغیلیة، كي ال نعود الى

االندثار مرة أخرى ونخسر األموال وبالتالي نحن نكون أمام معضلة قانونیة، من حق المقاول أن یقدم على سلفة ذرعة عمل (30) یوم اذا ما بت
.فیھا من حقھ أن یوقف العمل

الموضوع اآلخر سیادة الرئیس على صلة بجائحة كورونا أیضاً، جزء من ھذه األموال حاولنا أن نخصصھا للمستشفیات المتلكئة أو المتوقفة في
الحقیقة، لدینا (52) مستشفى متوقف في العراق، حلینا مشكلة مستشفى كربالء المقدسة وافتتح افتتاحاً جزئیاً، أن شاء هللا في نھایة ھذا الشھر

سوف یتم افتتاح مستشفى النجف األشرف والمستشفیات األخرى تباعاً، فنحن أمام صراع بین المتطلبات وتقدیم الخدمات وبین ھذه االموال
.الشحیحة

-:النائب محمد صاحب الدراجي –

سیدي الرئیس سؤالي أو تعقیبي أیضاً على كم سؤال، طیب اذا الحكومة أو القائمین على الموضوع یعرفون وضع العراق (الكرادتیشن) الخاص
فیھ، وضع العراق العالمي من حیث التصنیف لالقتراض وصعوبتھ، ویعلمون نحن االفتراضات السابقة لم نستنفذھا، لماذا طلبوا أن یكون ھنالك

(5) ملیار اقتراض خارجي اضافي؟

ألنھ بأصل القانون نحن وضعنا موضوعین مثل ما تفضلت جنابك، موضوع استمراریة القروض االخرى ألنھ قسم منھا مغطى بقانون الموازنة
وبما أنھ یوجد قانون موازنة، نحن حتى نسھل للحكومة العمل أضفناھا في قانون االقتراض، والجزء الثاني منھ أن (5) ملیار جدیدة للمشاریع

.االستثماریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.خمسة ملیار دوالر لم تحدد للمشاریع االستثماریة

-:النائب محمد صاحب الدراجي –

.نعم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.معناھا غیرت

-:النائب محمد صاحب الدراجي –

المھم أنھ سؤالي اذا الحكومة تعلم ومقیمة صعوبة االقتراض وأیضاً المفروض تعلم أنھ القروض القدیمة لم یتمك استخدامھا، لماذا نكبل أنفسنا
.قانونیا اقتراض ثاني ال نستطیع أن نحظره؟ ھذا واحد

بالنسبة لالقتراض الداخلي لنكون صریحین معالي الوزراء، نحن االقتراض الداخلي من أین نأتي فیھ؟ من البنك المركزي الذي یأتي فیھ من
االحتیاطي، احتیاطینا كان (80) الیوم أصبح (60)، االجمالي (64) والصافي (61)، طیب اذا، ال وھذا كتاب قادم من البنك المركزي الى

اللجنة المالیة لدي نسخة منھ، اذا نحن استمرینا في ھذه الطریقة؟ الى متى؟ اذا استمر سعر الدوالر ھكذا؟ الى متى یعني نستنفذ أموال االحتیاطي،
ھذه أموال االجیال، یجب أن نجد حل، فسؤالي الى متى نستمر نستقرض من البنك المركزي؟ نأخذ منھ أموال والتي ھي اقتصادیاً، جنابكم خبراء

.وتعلمون انھ غیر صحیح، وسامع رأي شخصي منكم أنھ غیر صحیح أنھ الحكومة تأخذ من احتیاطي البنك المركزي، ألنھ اذا أنتھى نتأذى

النقطة األخرى معالي وزیر التخطیط أیضاً، لماذا ال تسعون الى إلغاء قرار مجلس الوزراء في حكومة تسییر األعمال الذي أوقف الصرف في
.المناطق الساخنة للتظاھرات، اآلن یوجد ھدوء نسبي، یوجد قرار من مجلس الوزراء بتوقیف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أوقف التعاقد وكان المتضرر منھا ھي المحافظات التي شھدت احتجاجات في الفترات السابقة

-:النائب محمد صاحب الدراجي –

ھذا الذي أقصده، لماذا ال یعالج ھذا القرار؟

أ ً
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النقطة الرابعة بصفتكم المسؤولین على االقتصاد، اآلن نحن نقترض حتى نعطي رواتب، وھذا جید جداً وھذا حق قانوني ونحن جمیعنا أعطیناكم
االقتراض حتى تستمر الرواتب، فقط لدي سؤال، الغیر موظف في العراق كیف یعیش؟ اذا ال توجد موازنة استثماریة وال یوجد مشروع، ھذا

الخباز وصاحب التكسي والعامل و اللباخ وغیره من عمال البناء، ھذا كیف یعیش؟

.ھذا سؤالي

-:السید رئیس مجلس النواب –

السؤالین، األول حالیاً نستمر باالقتراض من البنك المركزي العراقي، ھذا السؤال؟

-:النائب محمد صاحب الدراجي –

الى متى وما ھي أثاره االقتصادیة األخرى؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.والسؤال الثاني یتعلق في الـ

-:النائب محمد صاحب الدراجي –

نحن اذا یعلمون أنھ سوف لن نستطیع أن نحصل على قروض، وتوجد قروض طبیعیاً موجودة لكن غیر مستغلة، لماذا طلبوا قرض (5) ملیار؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

والسؤال الثالث؟

-:النائب محمد صاحب الدراجي –

اسباب عدم الغاء مجلس الوزراء أو تعدیلھ؟ والرابع القطاع الخاص كیف یعیش؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تفضل سیادة وزیر المالیة

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

.شكراً سیادة الرئیس وشكراً سیادة النائب على االسئلة المھمة والوجیھة

لماذا طلبنا (5) ملیار دوالر اقتراض خارجي، جوابنا أعتقد ربما جاوبت علیھ سابقاً، نحن بحاجة الى دعم للموازنة أو دعم للمشاریع، دعم
المشاریع االقتراض نسبیاً أسھل بكثیر، أنھ توجد مؤسسات عالمیة مستعدة أن تدعم االستثمارات والمشاریع في العراق أكثرھا حكومیة أو دولیة،

مؤسسات القطاع الخاص الدولیة غیر مستعدة أن تقترض العراق اال بسیادة أو اصدار السندات السیادیة، ھذه االصدارات مكلفة جداً، یوجد
مصدر أخر ومھم رئیسي نحن یجب أن نفكر أو ربما نتوجھ ألیھ قریباً، وھو صندوق النقد، صندوق النقد الدولي یقترض بالعمالت االجنبیة،
یقترض ھو بعلة أسمھا (أس تي أر) المرتبطة بالوضع الداخلي لكن لنقول بالدوالر، نحن اذا نطلب دعم للموازنة حتى نغطي عجز الموازنة،

المصدر الدولي الوحید الرسمي، توجد ربما مصادر أخرى فیھا جوانب سیاسیة لكن لم أتطرق علیھا، لكن المصدر الدولي الوحید ھو صندوق
النقد، صندوق النقد لدیھ برامج معینة لدعم دول مثل العراق تمر في أزمات مالیة، ونحن آخذین مبالغ سابقاً من صندوق النقد عندما واجھنا

األزمة في 2014 أزمة داعش وأخذنا أیضاً استقرضنا من صندوق النقد عندما أنا كنت وزیر المالیة في 2005 حتى نعالج المشاكل التي كانت
متراكمة، ھذه القروض تعطى لمدة ثالثة سنوات، لكن ممكن استعمالھا ألغراض دعم الموازنة، دعم النفقات الجاریة، توجد ثالثة أنواع من

القروض ممكن أ تعطي ممكن ان نحصلھا من، واحد منھا غیر صالح للعراق، القرض االساسي الذي ممكن أن نستعملھ ھو مرتبط بـ یسمونھ
(    )، اذا دول تمر في ظروف صعبة جداً وتؤثر على موازنة الدولة وتؤثر على امكانیة الدولة لتغطیة نفقاتھا الخاصة، ممكن أن نحصل على

ھذه المبالغ بسرعة بدون أن ندخل في مفاوضات طویلة األجل، مثلما یحصل عندما نستقرض لغرض أن نمول مشاریع، فالصندوق لدیھ استعداد
أن یدعم العراق، نمر نحن في أزمة مالیة حادة، أزمة أسعار نفط وأزمة كورونا، ھذه كلھا تعطینا امكانیة أن نقترض من صندوق النقد ربما ما

یعادل ملیار الى ملیار ونصف دوالر تحت عنوان ھذا البرنامج، ھذا یتطلب موافقة مجلس النواب أو على األقل أي تغطیة قانونیة، نوع البرنامج
.الثاني الذي ممكن أن نستفاد منھ یسمونھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

لماذا یتطلب موافقة مجلس النواب؟

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –
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ألن الظرف خارجي، من ضمنھا، فنحن طلبنا في وقتھا من مجلس النواب أن یضع امكانیة لالقتراض من الخارج بالدوالر أو العملة االجنبیة
حتى یعطینا االمكانیة أن نفتح المفاوضات مع صندوق النقد لدعم الموازنة العراقیة ودعم االقتصاد العراقي بواسطة الموازنة، ھذه قروض

موجھة الى الموازنة غیر موجھة الى المشاریع، وھو المصدر الدولي الوحید الذي ھو صندوق النقد، في البرنامج الثاني الذي ممكن أن نسعى
أن  نحصل منھ (سین یایرین جمنت) ھذا یتطلب التزام الحكومة ببعض البعض، اجراءات اصالحیة مھمة حتى نعطي الحجة أو نبرر لصندوق
النقد أن یدعمنا في سیاستنا المالیة واالقتصادیة وحتى النقدیة، ھذه البرامج االثنین ربما نستطیع أن نحصل منھم تقریباً (4) ملیارات دوالر لدعم
عجز الموازنة، اذاً أربطناھا بإصالحات اقتصادیة ومالیة ومؤسساتیة مھمة، ھذا كان المبرر الرئیسي لنطلب من مجلس النواب أن یعطینا السقف
حتى نستطیع أن نفتح المفاوضات معاھم، اآلن بدأنا نحن بالحوار مع صندوق النقد، ھذا كل المسألة بما فیھا سیر العملة، ھل نحن فعالً بحاجة الى
دعم من ھذا النوع؟ وبأي سرعة ممكن أن نحصل علیھ؟ ھل سوف یكون ھذا اضافي؟ ھل سوف یكون ھذا محوري؟ اآلن ھذا الكالم معاھم وان

.شاء هللا خالل االسابیع القادمة القلیلة نستطیع نصل أي نتیجة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أعتقد أول سؤال تسألھ المنظمات الدولیة المقرضة، ما ھو الغطاء التشریعي، قبل التفاوض وھذا لمستھ في عام 2017، أنھ ھل یوجد غطاء
.تشریعي یغطي الحكومة للمضي في المفاوضات مقدماً باالقتراض، فأعتقد ھو مثل ما تفضل معالي الوزیر ھو غطاء للمضي

 

 

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

.السؤال الثاني یتعلق في ھل سوف نستمر

عفواً نعود سیادة الرئیس الى سؤال النائب الذي یتعلق بما ھو موقفنا نحن، اذا ال یوجد لدینا واقع األمر ال یوجد لدینا أي مصدر تمویلي داخلي إال
.البنك المركزي لعدة أسباب

أوالً: ال توجد أسواق مالیة عراقیة، ألن السوق المالي العراقي ضعیف جداً، التداول باألسھم والسندات أرقام ال تذكر، فال ممكن نحن نصدر
.سندات وحالیاً أنھ أیضاً الجماھیر او في المؤسسات المالیة یفرضون ھذه الظروف

ثانیاً: المؤسسات المصرفیة والحكومیة اآلن متخمة بدیون الى الحكومة وھذه الدیون جمیعھا جزء من طریقة تمویل العجز المالي، وھذا العجز
المالي أصبح لھ لیس فترة من الزمن بأن الحكومة تقترض من البنوك الحكومیة، البنوك الحكومیة وضعھا الداخلي تعبان جداً تتطلب اعادة ھیكلة

كاملة لوضعھا ومراكزھا المالیة، اعادة رسیمتھا ومعظم االمكانیة أن یقرضون وزارة المالیة المبالغ المطلوبة اال بإعادة خصم السندات عند البنك
المركزي، البنك المركزي اآلن شھرین لدینا، في وضعنا الراھن المصدر الوحید أو ال نقول وحید لكن المصدر األكبر لتمویل عجز المالیة ھو

ً الحكومة العراقیة، فالطرف الثالث الذي ممكن أن نلجأ لھ ھو المصارف األھلیة، المصارف االھلیة العراقیة أیضاً ضعیفة ومراكزھا المالیة أیضا
ضعیفة جداً، اسالیبھا قلیلة جداً مقارنةً بمصارف بدول الجوار وغیر الممكن أن نعتمد علیھم على مبالغ كبیرة، ثانیاً وضع العجز ومن غیر
الممكن أن نستمر في ھذه الطریقة ونتوقع أن نمولھ خارج نطاق البنك المركزي اال بإجراءات جریئة ومھم جداً حتى نغیر طریقة التعامل

والتفاعل مع البنك المركزي، بدأنا حزمة االصالحات، بدأنا تغییرات أساسیة بھیاكل المراكز المالیة للمصارف الحكومیة، بدأنا تنشیط القطاع
المصرفي العراقي بدایت تعمیق االسواق المالیة العراقیة وبدایة مجھود قوي لدیھا لشراء وتداول السندات واالوراق المالیة، الطرف الجمھور

ككل ال یمكن أن نعتمد نحن على المصارف الحكومیة، المصارف الحكومیة نفسھا بحاجة الى أعادة رسمة وربما تصل الى ملیارات الدوالرات،
نحن فعالً في وضع حرج جداً مالیاً واقتصادیاً، مالیاً بصورة خاصة ألن العجز مبني على ھیكل نفقات غیر منقلي، بصورة عامة یعني النفقات

الخاصة بنا مبنیة على مؤشرات ایرادات ربما ضعف ما نحن نتوقعھ في المستقبل، ضعفنا اقتصادیاً اذا استمر سعر النفط كما ھو و حتى اذا زاد
االنتاج النفطي من غیر ممكن نحن ان نعالج الفجوة الناجمة عن بناء ھیكل النفقات على فرضیات اقتصادیة اآلن غیر واقعیة، ھذه ھي المشكلة
االساسیة، ھذا ال نجده نحن یعني خالل فترة قصیرة یعني خالل سنتین أو ثالثة سنوات،      نقلة نوعیة بطریقة ادارة وطریقة توجیھ االقتصاد

العراقي، ھذا الوضع اذا سوف نعمل ھذه الطریقة ولیست لدینا أسواق مالیة فال نستطیع نحن أن نكون امكانیات االقتراض من المؤسسات
المصرفیة، ال یوجد لدینا غیر مصدر البنك المركزي، البنك المركزي مثل ما تفضل سیادة النائب، لدیھ سقوف معینة ال یستطیع أن یتجاوزھا،
البنك المركزي بحاجة الى العملة حتى یمول االستیراد وحتى یمول النفقات الرأسمالیة التي تنقل الى الخارج، تدفع الدیون والى أخره، یجب ان
تكون لدیھ قاعدة ثابتة أنھ نحن نمولھ العملة االجنبیة، وبنفس الوقت البنك المركزي نستطیع من دون تدخل نحن بسندات من وزارة المالیة بدون

أن توقع ویحصل أثر على ھیكل األسعار، ھذه أیضاً الوضع االقتصادي أشر علیھا السید النائب، اذا نحن لم ندخل في قضیة التغییرات المحوریة
التي ان شاء هللا تذكر ونحن لسنا فیھا بالورقة البیضاء الى مجلس النواب الموقر، وھذه فترة االصالح لیس یوم أو یومین یعني ھذه تتطلب على
األقل خمسة سنوات حتى نصل الى ھیكلیة جدیدة لھذا االقتصاد، الموارد االخرى، موارد الكمارك، موارد المشتقات النفطیة، موارد الضرائب
سوف لن نستطیع أن نفعلھا في ھذه السرعة، نحن ممكن الجبایات التي تأتي من القطاع الكھربائي ممكن أن تساعدنا خالل السنتین القادمة، أو
ممكن أیضاً نأخذ تسعیرة واقعیة للمشتقات أو النفط الخام الذي یباع الى المصافي المحلیة، ھذه جمیعھا موارد جدیدة ممكن أن نقلل فیھا العجز،

ألن كیفما نستمر في ھذه الطریقة فنحن سوف نواجھ حائط ھو حائط مالي نقدي وصعوبة البنك المركزي أن یستمر في ھذه السیاسة من دون أن
.یؤثر على االحتیاطي أو من دون أن یؤثر على ھیكل االسعار

الموظف كیف یعیش بصراحة حصل في النیة أن یمول الرواتب االسمیة بإصدارات سندات تخصم من البنك المركزي حتى ال تؤثر على ھیكل
االسعار، بالنتیجة سوف یكون    لكن سوف یكون وضع شبیھ بالبلدان التي اضطرت أن توصل البلد الى أن تطبع النقد حتى تدفع النفقات

الجاریة، فقط من باب المالحظة بأن نحن بلد نفطي وال یمكن لھذا الشيء أن یحدث في بلد نفطي؟ نعم، نفس الشيء حدث في فنزویال، فنزویال
انتاجھا النفطي تقریباً بحجم العراق، احتیاطیھا أكبر، ثانیا لدیھم مشاكل فضیعة في ادارة اقتصادھا لیس ھیكل االسعار، ألن عجز الموازنة الناجم
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من النفقات الجاریة والتزامات الحكومة غیر كافي للموارد المتاحة لھم من الصادرات النفطیة، فجمیعنا أمام تحدي لھذا السبب أنا ال أعتبر الورقة
البیضاء ھي فقط مجرد أن، صحیح ھي أن یسقط واجب او شيء من ھذا القبیل، ھي رؤیة أن شاء هللا كاملة تكون لغرض نقلة نوعیة لالقتصاد

ً .العراقي حتى نستطیع أن نواجھ االزمات المالیة التي من دون شك سوف تكون محسوبة علینا اذا لم نأخذ اجراءات شجاعة وسریعة قریبا

-:(السید خالد بتال النجم (وزیر التخطیط –

أجیب عن السید النائب السائل الذي ھو لماذا ال نمضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء، ھو حقیقة یعني نحن أمام تحدي كبیر بكیفیة تمویل المشاریع
المستمرة حالیاً، والطلبات في ذرعات العمل اآلن كما أسلفت في بدایة الحدیث تجاوزت السقوف المقررة لھا في موازنة 2020، فاذا تحدثنا على
النسبة من االقراض فلن تلبي الى (50%) مع ذلك ھذه حقوق المحافظات یجب المحافظة علیھا، یعني توجد محافظة أحالت ومحافظة أحالت بـ

(80%) من مشاریعھا ومحافظة لم تحیل، الطلبات التي جاءت لنا، ھو غیر مغلق طبعاً الموضوع، المشروع المھم یأتي الى وزارة التخطیط
.موصي باستثنائھ واستثنینا الكثیر من المشاریع واستصدرنا قرار بالحالتین التي ذكرتھا في بدایة الحدیث

الموضوع األخر الحقیقة الدعم للمشاریع أو االقتراض، ال یوجد مقرض یقبل أن یكمل مشروع، تفاوضنا مع اكثر من جھة وحتى أن وجدنا
قرض یرغب أن یأخذ مشروع من البدایة، وھذا أیضاً تحمیل و یحتاج الى ادراجھ في قانون الموازنة ولدینا جھة واحدة مقرضة نتفاوض معھا

.اآلن كي نكمل المجمعات السكنیة بطریقة معینة، وھذا ھو المتاح حالیاً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فلیكمل كل الحدیث وبعد ذلك یكون تلخیص، بعد ال أوقف، لغایة االن لم یكتفي السائل

-:النائب محمد صاحب الدراجي –

سیدي الرئیس یعني أیضاً أنا صوت لزمالئي اآلخرین في ھذا السؤال، ھل السید وزیر التخطیط، ھل یمكن في القروض المستمرة أن یمت اذا لم
یقبلوا على اكمال المشاریع، ھل یمكن ادراج مشاریع جدیدة في أصل القرض ھي غیر موجودة؟

یعني القرض موجود، سقفھ المالي موجود، تلكؤ معین في مشروع القرض ھل یمكن ادراج مشروع جدید على أصل القرض، ھذا سؤال؟

السؤال األخر، السید وزیر المالیة، ورقة االصالح نحن الخطة خمس سنوات تنفیذھا، لكن نحن دعونا نعرف الخطة ماذا، وما ھو على األقل
المدیات القصیرة منھا، ألن نحن بصراحة قلقین جداً من موضوع االقتراض، السؤال ھو ما ھو السقف النھائي لتقدیم خطة االصالح، وھل ھي

مبنیة على البرنامج الحكومي، الذي ھو حكومتكم فیھا برنامج حكومي، والحكومة التي قبلھا فیھا برنامج حكومي، وبالنسبة لصندوق النقد الدولي
ھو یطالب بإصالحات، فأعتقد وجود ورقة االصالحات ھي تقویة لموقفكم في التفاوض وبالتالي تقلیل شروطھ، وأعتقد أن ھنالك شروط قاسیة
من البنك الدولي قد تخلخل بنیة الحیاة االجتماعیة اذا لم تعملوھا بطریقة حرفیة، وان شاء هللا أنتم خبراء وتعملوھا، وسؤال أخیر لفرض نحن

كوزارة مالیة تحتاجون دوالر أو دینار أكثر شيء؟

.ھذه األسالة التي ھي مني ومن زمالئي النواب

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

بالنسبة لشقین السؤال، كم مدیونیة العراق، وكم إمكانیتھا أن تتداین أكثر، وما ھو السقف الموضوعي لمدیونیة العراق داخلیاً وخارجیاً؟ النشر
الرئیسي الذي یستعملوه اقتصادیاً ھو نسبة الیوم الناتج الوطني، ثانیاً في اعتقادنا أن اآلن الدیون الداخلیة تصل تقریباً (50%) من الناتج الوطني،

الدیون الخارجیة تقریباً تعتمد في نتحاسب على دیون السعودیة والكویت، اذا ندخلھا في المیزانیة، الدیون الخارجیة بالنسبة إلى الناتج الوطني
تصل تقریباً الى (90%) اذا ھو خارج المیزانیة ال نتكلم على الدیون المرتبطة بحرب الخلیج أو بالحرب العراقیة االیرانیة، تصل النسبة الخاصة
فینا الى (45%)، بصورة عامة الدیون الخارجیة اآلن اذا نشطب منھا ضروریة أن نسدد الدیون الى السعودیة والكویت، أما نضغط على الدیون

ً ونحن حالیاً ال نقوم بالدفع، أصبح لنا (30) عام على ھذه الحالة، أآلن الحالة تستمر، نحن لدینا سقف أعلى ال بأس أو عندما نستقرض خارجیا
حتى نصل الى األرقام المعقولة وال تعیق االقتصاد، ما ھي االرقام المعقولة یعني تعتمد على أي طرف تتكلم، الشيء االیجابي من صادرات النفط
العراقیة، الیوم ال توجد لدینا نحن مشكلة في العملة، اذا تستقرض أنت خارجیاً بالعملة الصعبة أي بالعملة األجنبیة حتى الدینار اآلن عملة صعبة،

ال توجد لدینا نحن مشكلة مثل الدول األخرى یجب أن تذھب تبیع السلع معینة، الصادرات الزراعیة، الصادرات الصناعیة، حتى تتحسن وال
یوجد لدینا اآلن تدفقات رأسمالیة تدخل لالستثمار حتى تقوي من مواردنا الخارجیة، لكن لدینا ما یكفي من الصادرات النفطیة بحیث لیس لدینا
أزمة نقد أجنبي، لیس لدینا أزمة عملة أجنبیة، السقف المعقول أنا أعتقد ربما اذا نرغب أن نبقي السیاسة محافظة لوزارة المالیة تجاه القروض

الخارجیة، الدیون الخارجیة ال یجب أن تتجاوز ربما الـ (70 أو75%) الناتج الوطني، بالنسبة الى الوضع الداخلي، الوضع الداخلي االرقام
تغیرت ھذه السنة وسوف تتغیر أكثر اذا أرقام مجلس النواب یمول العجز المتوقع من ھنا الى أخر السنة، ممكن الدین الداخلي یثبت عندما یصل

الى مؤشرات (80_90%) الدین الداخلي نسبة من ایراد الوطني عند وجود (   )، توجد صفارات انذار تطرق وھذه صفارات االنذار تؤدي الى
التراجع ثم سرعة التراجع بسعر العملة تغییر الھیكل لألسعار في داخل البلد، الى حد اآلن لم نصل الى ھذه النسبة، مثل دولة مثل لبنان اآلن

وضعت في داخل ھذا الفخ الكبیر، مدیونیتھا ككل تقریباً (150%) من منتوجھا الوطني، نحن اذا تجمع الدیون الداخلیة والخارجیة باستثناء بین
قوسین دیون دول الخلیج الناجمة عن الحرب العراقیة االیرانیة، الى حد اآلن أقل نحن تقریباً (80_90%) من الناتج الوطني، منبئ األرقام

.خصوصا الدیون الداخلیة في ازدیاد

-:السید رئیس مجلس النواب –
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كم الناتج الوطني الخاص بنا؟

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

.الناتج الوطني تقریباً ھذه السنة یعني غیر معلوم لكن السنة الماضیة تقریباً 250 تریلیون دینار

بالنسبة للشطر الثاني من السؤال عن ما ھي الشروط لصندوق النقد؟

بصراحة نحن صندوق النقد لدیھ شروط من دون شك ال توجد مؤسسة مالیة تقرض من دون شروط، یعني أي شخص یذھب الى أي مصرف
یطلب منھ رھن أو یطلب منھ، ولدى صندوق النقد منتجي وأكثر منتجیھ من الدول، الدول المشاركة في الصندوق، الصندوق لیس ھو من یقترض

من االسواق العالمیة، االموال الخاصة بالصندوق أكثرھا تأتي من االعضاء وخاصةً أعضاء الدول الصناعیة، ففیھا شروط لكن بالنسبة للفوائد
الشروط غیر مقبولة اآلن، ألن الفوائد الذي أعلناھا أقل، ممكن للعراق أن یقترض من صندوق النقد من (3 الى4%) لكن لیست ھي ارقام ثابتة
فال نستطیع أن نضعھا كدالة، مقارنةً باألسعار اآلن العراق السند العراقي اآلن، یوجد سندین عراقیین موجودین في االسواق العالمیة بالدوالر،

یوجد سند ثالث مدعوم من الحكومة االمریكیة ھذا یضعوه، ھذا یسعر كأنھ سند أمریكي، لكن السندات أصدرت سنة الـ2005 في وقتھا كنت أنا
وزیر مالیة لغرض أنھ نطفي الدیون دول الخارج مثل باریس، ھذا الموضوع مطروح في االسواق ویستحق 2022 والسندات التي طرحت

ً ألصالح للخمسة سنوات تقریباً (2020،2022)، ھذه السندات االثنین تسعر في السوق بحسب انھ أي أحد یشتري یتوقع أن یحصل على تقریبا
(10%) فائد علیھا، علما ان التسعیرة الخاصة فیھا (5%)، فنحن اذا نلجأ الى األسواق العالمیة ونطلب من المصارف أن یساعدونا في أن نسد

العجر في الموازنة سوف یكون السعر غالي جداً، فصندوق النقد مقارنةً في االسواق العالمیة أسعاره سوف تكون أو فائدتھ سوف تكون قلیلة، أما
بالنسبة للشروط ھذه المشكلة ھنا، الشروط سوف تكون، الشروط بالنسبة الى، الذي مرتبط في وضع الطوارئ داخل البلد، الشروط بصورة عامة

سھلة ال توجد فیھا أي التزامات حقیقة، لكن عندما نعود الى البرنامج الثاني التابع لھم، ھذا یتطلب اصالحات ضروریة، في الماضي الشروط
مثالً في عام 2005 كانت مرتبطة بتحدید أسعار المشتقات النفطیة، فعملناھا نحن في وقتنا حصلنا على القرض وأكید أآلن دفعناه، الشروط ربما

ً التي توضع اآلن من صندوق النقد علینا ھي شروط بصراحة نحن نریدھا، نحن نرید اصالحات حقیقیة في طریقة ادارة مالیة البلد، مقسومة دولیا
یعني ھي سوف لن یفرضون علینا شروط، بعد أن كل الشروط الخاصة بھم اآلن في ضمن الشروط اتي نحن نریدھا، نحن نرغب أن نعمل

اصالحات، نرغب أن نعمل سقف على مثالُ الراتب، نرغب أن نعمل سقف على مشتریات الحكومة، نرغب أن نعمل سقف على الجنود، ھذه
جمیعھا الشروط التي نحن نرغب فیھا حتى نحسن من ادارتنا المالیة، ھي شروط سوف یتوقعھا صندوق النقد، سوف نتعاون، أنا ال أعتقد

صندوق النقد، أنا أتكلم على العراق، حالیاً صندوق النقد مع دول اخرى یختلف، صندوق النقد دوره في بعض البلدان االفریقیة مثالً بصورة عامة
جنسیة، فرض علیھم قالب معین من السیاسات االقتصادیة غیر واقعیة، نحن غیر الممكن صندوق النقد أن یفرض شروط، نحن الشروط التي

نرغبھا أن تعطي بصمة للبرنامج االصالحي، البصمة تأتي من أین، یعني الخزینة االمریكیة، الخزینة البریطانیة، الوزارات المالیة في كل العالم
المتقدم ینظرون الى برنامجك مع صندوق النقد كالبصمة الدولیة لسلمیة سیاستنا االقتصادیة أو المالیة، نحن ننظر ھنا من باب فقط، المنظور فقط

من ناحیة ما ھي مصلحة ھذا البلد، اذا یفرض علینا شروط غیر معقولة ویقول لنا مثالً سرحوا نصف القطاع العام، ھذه عملوھا قبل في بلدان
أخرى، ھذه لیس نحن نعملھا نحن، سوف لن نقبل ھذه الشروط، نحن لدینا نتفاوض معھم بحیث أي شروط سوف تكون معقولة وفي ضمن

المطلوب، نحن ال نرید أموال آین أف، ألن سوف لن یعطوننا سوف لن تكون مبالغ كبیرة بصراحة، یعني (5) ملیارات دوالر مقارنةً بالعجز
المتراكم، تسیرنا شھرین ربما، بعد ھذا ماذا نعمل، نحن نرید صندوق النقد حتى یعطینا بصمة لسیاساتنا المالیة واالقتصادیة، اذا أعطانا بصمة

لسیاستنا المالیة واالقتصادیة، الدول االخرى الدول الصناعیة، لیس الغرب فقط بالمناسبة، ایران تعتمد على البرامج مع صندوق النقد، الدول
الغربیة حتى روسیا اآلن تعتمد علیھا، الصین ھنا لدیھا وضع یختلف، اذا نرغب نلجأ الى االقتراض الدولي بواسطة االسواق الدولیة أي مصرف

عربي اآلن ینظر الى الشعب العراقي سوف یطلب منك اتفاقیة مع الـ آین أف، نحن ال نرید أن نقع في فخ صندوق النقد الذي وقع فیھ بعض
الدول الفقیرة  أو دول مضطرة أن تتقبل سیاستھم أو فلسفتھم النقدیة، حتى في بعض الدول المتقدمة سیادة الرئیس مثالً الیونان كمثال، الیونان
فرضوا علیھم شروط تعسفیة بصراحة الى حد اآلن عشر سنوات بعد األزمة بعد االزمة في الیونان الدخل الفردي أقل من 200 سنة 2008،
نحن ال نعلم ما ھي الورقة ھنالك، نحن لدینا ما شاء هللا فریق یستطیع أن یتفاوض وال یمكن أنھ نحن نتفاوض بالنتیجة من دون موافقة مجلس

.النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً یعني أكید على ما انتھیت فیھ أنھ من دون علم مجلس النواب ال یمكن المضي في أي بنود من دون علم مجلس النواب، متى ما تصلون الى نوعا
ما أتفاق أن احتاجیتم مع المؤسسات الدولیة، شروط القرض تعرض على اللجان المعنیة في مجلس النواب وھم اللجنة المالیة ولجنة التخطیط

.االستراتیجي

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

البعد األخر للسؤال الذي تفضل فیھ سیادة النائب وھو وزارة المالیة بحاجة الى دینار أو دوالر، وزارة المالیة بحاجة الى دینار ألن نفقاتھا جمیعھا
ھي بالدینار، النفقات االستثماریة معظمھا بالدوالر أو بالعملة االجنبیة، لدینا ما یكفي مصادر لھا لكن طریقة ترشیدھا وطریقة توزیعھا ھي

.المشكلة، لیس الكم، نحن بحاجة الى دینار حتى نلبي المفردات التي تصب على الموازنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

كم لدینا مبلغ الدینار المطبوع سیادة النائب، السؤال لكم اللجنة المالیة، كمیة النقد الدینار العراقي كم؟ یعني العملة العراقیة كمیتھا كم؟

-:النائب محمد صاحب الدراجي –
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.غیر معلومة سیادة الرئیس، سیادة الرئیس ال توجد لدینا معلومة دقیقة، وھنا آتي أنطلق على معلومة دقیقة أخرى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أبدأ في السؤال، ھذا السؤال ممكن أن توجھھ الى الحكومة

-:النائب محمد صاحب الدراجي –

بالنسبة للدین الخارجي والداخلي تفضل معالي الوزیر قال (90%) من الناتج االجمالي المحلي، معناھا یقال أنھ العام الماضي (250) تریلیون
اذا ھكذا سمعت صحیح یعني، معناھا في حسبة بسیطة اذا نحن مدیونین (225) تریلیون دینار عراقي، ھل ھذا الرقم صحیح؟

فقط أرغب في ھذا التوضیح؟

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

.الدیون العراقیة الخارجیة اآلن اعطیك معلومات أدق اذا ترغب

-:السید رئیس مجلس النواب –

یعني كم الداخلي وكم الخارجي؟

 

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

طبعاً الدیون الخارجیة واالحصائیات الخاصة بھا لدى البنك المركزي والكتلة النقدیة لدى البنك المركزي، فاألرقام التي أعطیھا لكم من صندوق
النقد ألن بصراحة ال توجد لدینا أمكانیة في وزارة المالیة أن نجمع ھذه المعلومات وال یوجد لدینا مقاعد كافیة، الدائرة االقتصادیة نسبیاً ضعیفة،

على الكتلة النقدیة سؤالك كان أو على الجانب ككل؟

-:(السید خالد بتال النجم (وزیر التخطیط –

بالنسبة الى سؤال السید النائب ھل یمكن ادراج مشروع، كما تعلم سیادتك واألخوة الحاضرین ادراج مشروع فیھ متطلبات، اآلن في وزارة
التخطیط لدینا رؤیة بأن ادراج المشاریع یجب أن تكون وفق أثر اقتصادي حقیقي خصوصاً من االقتراض، الن ھذه األموال المقترضة ھي أموال

.علیھا فوائد وتحمل الخزینة العامة في المستقبل یعني أموال كبیرة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل لدیكم صالحیة ادراج اآلن من دون قانون الموازنة؟

-:(السید خالد بتال النجم (وزیر التخطیط –

.ال طبعاً یدرج ویدخل ضمن قانون الموازنة، یعني یقترح في قانون الموازنة ونسیر في االجراءات

-:النائب محمد صاحب الدراجي –

سیدي الرئیس الموازنة أعطي الموافقة على القرض الفالني، الذي ھو فیھ ھذا المشروع وھذا المشروع وكذا مشروع وماضي، نحن المشاریع
التي ھي فیھا زیادة أو تلكؤ، ھل یمكن لوزارة التخطیط من ضمن ضوابطھن باإلدراج، ادراج شروط جدیدة على نفس القرض؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني الجواب البدیھي (موازنة) یجب أن تقر موازنة حتى تكون لدیھم صالحیة االدراج، التخصیص لیس التمویل

-:النائب محمد صاحب الدراجي –

سیادة الرئیس التعامل مع المشاریع التي جاءت بقروض ال تنطبق علیھا ھذه التعلیمات، تنطبق فقط أنھ القرض یجوز یقر في الموازنة أي في
.قانون االقتراض، أما االدراج

-:السید رئیس مجلس النواب –

.في المشروع مدرج، المشروع یدرج في التخطیط
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-:النائب محمد صاحب الدراجي –

.نعم فھل أنھ في االمكان ذلك؟ ھذا السؤال

-:(السید خالد بتال النجم (وزیر التخطیط –

حقیقة القرض البریطاني سوف لن ندرج علیھ مشروع شراء عجالت وال شراء سیارات، ال ندرجھ حقیقة ھذه جاءتنا طلبات من جھات حقیقة
.غیر معنیة في الموضوع

-:النائب محمد صاحب الدراجي –

.ال اذا ضمن ضوابطك معالي الوزیر

-:(السید خالد بتال النجم (وزیر التخطیط –

نعم، نعم الموضوع مھم أود أن أجیب علیھ معالي الوزیر، ھنالك ضوابط كما تعلم ممكن ادراجھ وأي مشروع في وزارة التخطیط یجب أن یغلق
فجوة تنمویة، یلبي حاجة، حاجة تنمویة، اذا كانت ھذه الفجوة التنمویة موجودة في أي قطاع من قطاعات الدولة، ال ضیر في ذلك ولم یأتینا اال

.طلبات معینة ولم نستجیب لھا ولن نستجیب لھا

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

الدیون الرسمیة أنا أتكلم الن دایماً اآلین أوف واحد یجب االخذ بنظر االعتبار، ھل تدخل أنت دیون الكویت والسعودیة، اذا تجمعھا االثنین دیون
السعودیة والكویت تقریباً (40) ملیار دوالر، اذا نأخذھا بنظر االعتبار وندخل فیھا أیضاً الدیون الداخلیة، مدیونیة الحكومة ككل (160) تریلیون

.دینار

-:النائب محمد صاحب الدراجي –

ملیار أو تریلیون دینار؟

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

.تریلیون دینار

-:النائب محمد صاحب الدراجي –

.(یعني (140

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

تقریباً اذا مقارنةً باإلنتاج الوطني سنة الـ 2021 یقدر تقریباً (221) تریلیون دینار ھذا في تقدیري، فـ (80%) نحن مدیونین یعني (80%) من
.(%االنتاج الوطني، اذا تحتسب دیون الكویت والسعودیة، اذا لم تحتسبھا تنزل النسبة لربما من (80%) الى (60

-:السید رئیس مجلس النواب –

یعني الـ (160) من ضمن الـ (40)؟

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

.نعم من ضمنھا

-:النائب محمد صاحب الدراجي –

فقط السؤال األھم أنھ ما ھو السقف الزمني للخروج بورقة اصالحات وتقدیمھا الى مجلس النواب لتصحیح الخرق القانوني الذي حصل على
قانون االقتراض الذي ھو أساس سؤالنا البرلماني؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف ألخص لما سمعناه من إجابات فقط یؤكدون لي الوزیرین عن ھذه االجابات

بما یتعلق بتقدیم ورقة االصالح اجابتكم كانت نھایة ھذا الشھر، ھل ھذا صحیح، بسبب الظروف التي مریتم فیھا، بسبب تأخر بعض البیانات من
ھنا ومن ھنالك، أو سبب الجائحة أو االمور التي ذكرتموھا، السقف النھائي لتقدیم ورقة االصالحات ھو نھایة ھذا الشھر، أجب عن ھذا بشكل
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.واضح

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

نحن ال نعطي وعود ال نستطیع أن ننفذھا، خالل أخر الشھر من ھنا الى ثالثة أسابیع سوف تكون المسودة االولى موجودة، المسودة االولى یعني
تكون مقبولة أن نوزعھا على أشخاص معینین ربما الرؤساء الثالثة، على رؤساء اللجان المعنیة، ھذا یتطلب أیضاً ربما تعدیل كمرحلة، لكن

.الورقة النھائیة ربما في منتصف الشھر القادم، لكن الورقة األولى أستطیع أن أعطیك التزام أن شاء هللا اذا لم یحصل حدث أو شيء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یعني ورقة االصالح القابلة للتداول والنقاش ھي في نھایة ھذا الشھر

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

.نعم للتداول في حلقات ضیقة، یعني الرئاسات الثالثة، رئاسات اللجان المعنیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الجھة المعنیة لالطالع على ھذه الورقة وتقییمھا ھي مجلس النواب، بموجب القانون تقدم الى مجلس النواب

.الورقة األولى نھایة ھذا الشھر، والورقة النھائیة منتصف الشھر القادم

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

أن شاء هللا اذا موجودة فعالً تأتي مداخالت وأكید سوف یكون لدیكم یعني وجھة نظر اخرى سوف ندخلھا في الورقة النھائیة، والورقة النھائیة أن
.شاء هللا في نصف تشرین األول

-:السید رئیس مجلس النواب –

األمر الثاني الذي أیضاً تم خالل النقاش، و وجھ السید النائب سؤال وأكده وزیر المالیة و وزیر التخطیط أنھ مبلغ االقتراض الداخلي (15)
تریلیون تم اقتراضھ بشكل كامل، ھذا المبلغ بموجب القانون یجب أن یكون (12,750) للنفقات التشغیلیة، (2,250) للنفقات تنمیة االقالیم

والنفقات االستثماریة، ألن القانون نص على (15%) من قیمة كل قرض، فبالتالي سقف النفقات التشغیلیة المسموح فیھ ھو ال
.(یتجاوز(12,750) و سقف النفقات لتنمیة االقالیم واالستثماریة ھو(2,250

-:النائب محمد صاحب الدراجي –

طیب المبلغ صرف، ھل تم ذلك؟

-:(السید خالد بتال النجم (وزیر التخطیط –

.نعم، نعم، تم تخصیص (1) تریلیون و (200) صرف أغلبھ والباقي في طور الصرف یعتمد على طلبات وحدات االنفاق من وزارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

أقصد ھذه المبالغ وزعت؟

-:(السید خالد بتال النجم (وزیر التخطیط –

.نعم مؤمنة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

األمر األخر، المضي بالقروض الخارجیة الجدیدة، ھنالك سوف تكون بنود اتفاق استعرض وزیر المالیة جملة منھا، تعرض على اللجان المعنیة
قبل توقیع العقد، یعني قبل توقیع االتفاقیة باالقتراض، اللجان المالیة تطلع، االشخاص ترغب أن تعلم أنھ بماذا التزمنا مع االقتراض، فقط بماذا

.التزمنا اللجنة المالیة ولجنة التخطیط االستراتیجي

األمر األخر یتعلق في القرار المتخذ من لجنة، اللجنة الوزاریة أو المجلس االقتصادي الوزاري الذي اعتبر الحكومة السابقة ھي حكومة تسییر
أعمال وأوقف وألزم كل وحدات االنفاق بعدم التعاقد، ھذا ال یوجد لھ سند قانوني بما یتعلق باستمرار المحافظات في جنوب العراق التي تعرضت

الى أزمة مظاھرات، لدیھم تخصیص مالي ولدیھم تمویل ولدیھم تبویب للمبالغ بموجب قانون االدارة المالیة النافذ، بالتالي یستوجب على اللجنة
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االقتصادیة في مجلس الوزراء إلغاء ھذا القید لیس لھ مصوغ قانوني، وتمضي وحدات االنفاق بتأدیة التزاماتھا أمام مواطنیھا، وأرجوا أنھ قبل أن
.ترسلون لنا الموازنة تعلموننا تعلمونا كمجلس نواب أنھ انتم رفعتم ھذا القید ویستمرون بالعمل بما مخصص لھم في عام 2019

األمر األخر حصة كل محافظة من المحافظات، في ھذا المبلغ یعني اآلن معالي وزیر التخطیط تطرق انھ محافظة من المحافظات أو وحدات
انفاق لم ترسل طلبات التمویل، حصتھم باقیة وموجودة ألن ھي نسبة وتناسب، یعني أتحدث بصراحة محافظة جنوبیة غیر مسموح لھا بالتعاقد

.بسبب ھذا القید، فأكید لن یستطیع أن یرفع نسب أنجاز بالمشاریع المستمرة، فـ مبالغھم تبقى محجوزة لھم

االلتزام بقانون االدارة المالیة، الذي سمح بالتدویر، رفع القید عن التعاقدات لوحدات االنفاق التي اضطرتھا ظروفھا في عام 2019 أن ال تمضي
.في عقودھا

للسنوات السابقة أخوان، أتفق معك السنوات السابقة، أما نأتي على كل السنوات أو ال تكون انتقائیة على سنة من السنوات األخرى، أنا مع أنھ
.تمضون على كل السنوات وتعطون لكل ذي حق حقھ

أعرف شروط القروض، المبالغ التي تم تدویرھا بقانون االدارة المالیة رفع القید عنھا والسماح لوحدات االنفاق بالمضي، وھذه مشاریع مستمرة،
استحقاقھم في كل مبلغ یصرف ویبقى مخصص للجھة المعنیة، خالل ھذا الشھر تأتي ورقة االصالح األولیة ویتم مناقشة اكمالھا في منتصف

.الشھر القادم

-:النائب محمد صاحب الدراجي –

موضوع استخدام االحتیاطي الخاص بالبنك المركزي العراقي، أرجوا أن یضمن في الملخص أنھ الى متى أین ذاھبین نحن، ألنھ ھذا خطر على
.مستقبل االجیال القادمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل اكتفیت سیادة السائل؟

-:النائب محمد صاحب الدراجي –

أنا أشكرك سیادة الرئیس وشكر موصول الى مجلس الوزراء والى السادة الوزراء على حضورھم وإلى السادة النواب على صبرھم واالستماع
.الى سؤالي، شكراً لكم

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

معالي وزیر المالیة، معالي وزیر التخطیط السؤال الشفاھي تم، ھنالك استفسارا أخرى وأمور أخرى، بعض االمور یطرحوھا السادة النواب
بموجب النظام الداخلي وبموجب قانون مجلس النواب السؤال تم، ھل لدیكم مانع أنھ نسمع بعض مالحظات السیدات والسادة النواب؟

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

.ال على العكس أنا بالنسبة لي لكن ال أعلم ألسید وزیر التخطیط أكید، لكن في سیاقات المالیة واالقتصادیة والتخطیط

-:النائبة انعام مزید نزیل الخزاعي –

.السید وزیر المالیة والسید وزیر التخطیط والسادة الوزراء أنا أعرف إن خلفیتھم أكادیمیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لیست أسألتك بل سؤالك، سؤال واحد حتى نعطي مجال لآلخرین

-:النائبة انعام مزید نزیل الخزاعي –

تحدث السید وزیر المالیة والسید وزیر التخطیط عن وجود خطة لإلصالح اإلقتصادي وموازنة سوف ترسل إلى مجلس النواب العراقي لغرض
تصدیقھا، نحن نعرف إن الموازنة ھي خطة مالیة للدولة، لحد الوقت الحاضر نحن الذي نسیر علیھ كمجلس نواب منھاج حكومي للسید الكاظمي،

لحد ھذه اللحظة لم یرسل البرنامج الوزاري، السؤال الذي مفروض أن یسأل ورقة اإلصالح اإلقتصادي أو الموازنة ھل ھي ترجمة لخطة
.البرنامج الوزاري لحكومة السید (عادل عبد المھدي)، حكومة السید الكاظمي لحد األن لم ترسل البرنامج الوزاري

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.المنھاج الوزاري ھو الذي صوت علیھ المجلس

-:النائبة انعام مزید نزیل الخزاعي –

ھناك منھاج حكومي وخالل (100) یوم یرسل لنا برنامج تفصیلي الذي نعتمد علیھ كأساس لتقییم عمل الوزارات وتقییم عمل الحكومة، نحن إلى
الوقت الحاضر المفروض خالل (100) یوم یرسل لنا البرنامج الوزاري، إلى ھذه اللحظة لم یرسل لنا البرنامج، الذي أُرسل لنا المنھاج الذي ھو
الخطوط العریضة لكن البرنامج التفصیلي لحد ھذه اللحظة لم یرسل لنا، بالتالي المفروض إن الموازنة ھي الخطة المالیة للدولة، وورقة اإلصالح

اإلقتصادي المفروض تستند لھذه خطة الدولة، إذا أرسلت ورقة اإلصالح اإلقتصادي من السید وزیر المالیة أو إذا جاءت الموازنة، على أي
أساس سوف أعتمد علیھا البرنامج الموجود لدینا بالتنفیذ ھو برنامج حكومة السید (عادل عبد المھدي) الخطوط العریضة فقط ھي خطوط السید

.((الكاظمي

-:السید رئیس مجلس النواب –

ممكن غیرِك یسأل السؤال الثاني، األن بامكانھم أن یقولوا شكراً جزیالً، نحن نرید أن نسمع رأي السادة النواب ونستغل فرصة وجودھم، حتى
نعطي دور ألكثر من نائب، بموجب النظام الداخلي أنتھى السؤال الشفاھي، بموجب قانون مجلس النواب السؤال الشفاھي أنتھى، األن ممكن أن

نسألھم أسئلة أخرى، أنا أتحدث بنظام داخلي وقانون مجلس النواب الذي یحكم بیني وبینھم، لیس لدینا أي مانع ممكن أن توجھوا األسئلة في وقت
أخر، ممكن جنابك أن تسأل السؤال الثاني، ما ھو سؤالِك؟

 

-:النائبة انعام مزید نزیل الخزاعي –

النائب (محمد الدراجي) سأل السید الوزیر ھل األقتصاد العراقي یحتاج إلى الدینار؟ أم إلى الدوالر؟ نحن حاجتنا إلى الدینار لغرض تمویل
النفقات التشغیلیة التي منھا رواتب الموظفین، إذن لماذا لجأت إلى اإلقتراض الخارجي، اإلقتراض الخارجي عندما إذھب إلیھ ما ھي شروط النقد

الدولي التي سوف تفرض علینا سواء شئت أم أبیت، أول شرط لصندوق النقد الدولي تسریح اإلیدي العاملة، الشرط الثاني تقلیص التشغیل،
الشرط الثالث إلغاء الدعم الحكومي المقدم للفقراء، ھذا جمیعھ سوف یكون إال بموافقة مجلس النواب العراقي، كأنما نحن سوف نحمل الطبقة

.الفقیرة أعباء ھم في غنى عنھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید وزیر المالیة إجابة واضحة وشافیھ على ھذا اإلستفسار

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

أعتقد ربما أجبت سابقاً لكن السؤال واضح، بالنسبة لصندوق النقد صحیح أعتقد سوف یطلب قضایا إصالحیة نحن متبنیھا على كل حال، نحن
متبنین ترشید النفقات ومتبنین أن نوقف الھدر وزیادة الكفاءات واإلنتاجیة أما تسریح نحن لسنا متبنیھا، وأعتقد لیس من العقل أن یطلبوا منا قضایا
لیس من الممكن ان ندخل فیھا سیاسیاً، بالنسبة للفقراء بعد جائحة كورونا تقریباً جمیع القروض من صندوق النقد إلى الدول التي تحتاج إلى ھكذا
تمویل یشترطوا علیھم العكس حسب ما تفضلت بھ السیدة النائبة صحیح كان في الماضین األن یشعرون إن ھنالك واجب على الدول أن تراعي

الطبقات الفقیرة والطبقات المسحوقة إجتماعیاً، ویفرضوا على الدول التي لیس لدیھا رغبة أن یزیدوا الدعم للطبقات الفقیرة، جمیع مفاوضاتنا
تتطلب نوع من اإللتزام نحو دعم الشرائح الفقیرة، وبرنامج البنك الدولي أیضاً جمیع توجیھاتھ فیھا جانب إجتماعي أصبح ألدیھم شعور بأن

سیاستھم السابقة خاطئة وغیر صالحة للظروف اإلقتصادیة الراھنة، الجو العالمي األن یتوجھ نحو دعم الطبقات أو الشرائح المسحوقة والفقیرة
من المجتمع، أي تقلیص سوف یجري لن یكون على حساب الفقراء، أول صمام أمان ھي وزارة المالیة نحن لدینا موقف ثابت تجاه ھذه القضیة،

وزارة التخطیط لدیھا الجانب اإلجتماعي والسید الوزیر یستطیع أن یعلق علیھ، لكن ما یتعلق بوزارة المالیة لیس من الممكن نحن ان نعمل اي
مشروع یؤدي إلى تسریح شرائح واسعة من المواطنین لكن ربما الترشید سوف یوصلنا لھذا ربما منع الھدر ربما رفع الكفاءة، نحن ال نقول إن
كل موظف في الدولة یستحق وظیفتھ، ونستطیع القول إن كل موظف في الدولة إنتاجیتھ تصل لإلنتاجیة المطلوبة، عندما تتحدث عن أي وزارة

ثالثة أرباع الموظفین بحاجتھم وھذه اإلصالحات لن تتم خالل یوم وآخر حتى ننفذھا وإنما تحتاج إلى سنین ولن ننفذھا على حساب الفقراء،
.وصندوق النقد لن یفرض علینا ألن سیاستھ عكسیة، أن شاء هللا یكون ھذا الجواب كافي

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

سؤالي للسید وزیر المالیة، حدیثك عن اإلصالحات والعجز المالي وھذه المشاكل الكثیرة والبحث عن تنمیة اإلیرادات غیر النفطیة، قطاع
اإلتصاالت ھو واحد من اھم القطاعات التي من الممكن ان تساھم في تنمیة اإلیرادات للدولة، كثیر من دول المنطقة والعالم تعتمد على ھذا

القطاع، وخصوصا نحن نتكلم عن قطاع اإلتصاالت في العراق الذي تجاوز عن (35) ملیون مشترك، القرار األخیر لمجلس االمناء في ھیأة
اإلعالم واإلتصاالت والذي تمت المصادقة علیھ من قبل مجلس الوزراء ھل خضع لدراسة إقتصادیة من قبل المجلس الوزاري اإلقتصادي الذي

یترأسھ حضرتك، نحن نتكلم عن خمس سنوات تجدید ثالث سنوات منحة تعویض بتقدیري إعدام للرخصة الوطنیة الرابعة التي كنا نتأملھا
خدمات الجیل الرابع التي أعطیت مجاناً وبالبنى التحتیة للوزارات، ھذا الموضوع المھم الذي یخضع لجدل واسع داخل األوساط الرسمیة

.والشعبیة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –
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.ھناك إلتزام في یوم التصویت على الحكومة على ان یحضر جمیع الوزراء إلى قبة مجلس النواب على أي إستیضاحات یطلبھا مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لم نحدد موعد

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.حتى إذا لم نحدد موعد ھذا إتفاق ملزم ضمن البرنامج الحكومي، دعنا نسأل

السؤال األول: من یمتلك زمام صرف األموال رئیس الوزراء أم وزیر المالیة أم مدیر المكتب؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

مدیر مكتب من؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.مدیر مكتب رئاسة الوزراء، من یمتلك زمام الصرف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تقصدین صالحیة الصرف

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

السؤال الثاني: المعلوم إن العراق بلد ریعي، ما ھي إستراتیجیة وزیر المالیة ونحن أخترناه على أساس یمتلك من الكفاءة والمھنیة وكنا معولین
علیھ كثیراً بأن یكون إصالح للجانب المالي، ما ھي إجراءاتھ في رفع مستوى بأن یبعدنا على أن نكون بلد ریعي، نحن نعلم إننا بلد ریعي، أنا
لدي كتب إذن الصرف تأتي من جھات متعددة، نحن نرید أن نعلم ھذه االموال التي تجمع والمفروض أن تخصص إلى الشعب العراقي لماذا

تذھب إلى جھات دون جھات أخرى؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سوف أخذ ثالثة أسئلة وتتم اإلجابة علیھا وبعدھا ثالثة أسئلة حتى یكون ھناك تنظیم

-:النائب ناجي ردیس عبد السعیدي –

السؤال موجھ للسید وزیر التخطیط، المعیار األساسي لتوزیع الموازنة العراقیة لدینا خط الفقر وعدد السكان، المحافظات الجنوبیة تعرضت إلى
أحداث كثیرة خالل الفترة السابقة عام 2019، السید وزیر التخطیط  طرح رؤیة وھي أن یتم الدعم للمشاریع المستمرة خالل ھذه السنة

والسنوات القادمة، ھذا خط الشروع ماذا یعني أن یتم تمویلنا من الموازنة اإلستثماریة في ذي قار (20-30%) ألن جانب التخصیص أنتھى
.نعمل على جانب التمویل كمعیار أساسي لتوزیع الموازنة العامة للدولة العراقیة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

عن أي سنة تتحدث؟

-:النائب ناجي ردیس عبد السعیدي –

.عن 2019 فما فوق

-:السید رئیس مجلس النواب –

ماذا عن سنة 2014؟

-:النائب ناجي ردیس عبد السعیدي –

.ال أتحملھا الدورات السابقة تتحملھا الذین كانوا موجودین أنا اتحمل عن دورتي أنا موجود في ھذه الدورة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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وماذا عن 2014 و2015 و2016 و2017 و2018؟

-:النائب ناجي ردیس عبد السعیدي –

.ھم یتحملون المسؤولیة أنا أتحدث عن مسؤولیتي أنا نائب في عام 2019 لیس لي عالقة بالدورات السابقة

-:السید رئیس مجلس النواب –

وماذا عن سنة 2018؟

-:النائب ناجي ردیس عبد السعیدي –

سنة 2018 و2019 لیس لدینا مشكلة فیھا نأخذ كمعیار الموازنة العامة اإلتحادیة، االن إذا أستمر السید وزیر التخطیط بھذه الرؤیة الموجودة
معناھا سوف نبقى لخمس سنوات سابقة نعمل على المشاریع المستمرة حسب نظام الذرعة بالتالي سوف تبقى نسبة ذي قار (30%) وأموالنا

المخصصة لنا كتمویل سوف تذھب للمحافظات األخرى         سواء في أقلیم كردستان او المحافظات التي لم تتعرض إلى أعمال المظاھرات
وغیرھا، بالتالي نحن نقول أین المعیار األساسي الذي یحدده قانون الموازنة باعتباره قانون لھ العلویة فوق جمیع القوانین خط الفقر ونسبة

.السكان، المفروض أن یمولوننا بما مولوا بھ المحافظات األخرى وبعدھا یمول المحافظات األخرى حتى تكون عدالة بالتوزیع

-:السید رئیس مجلس النواب –

العدالة تبتدأ في كل وقت وتمضي في كل وقت، األن فلتتم اإلجابة عن الثالث إستفسارات للنائب (محمد شیاع) والنائبة (عالیة نصیف) والنائب
.((ناجي السعیدي

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

بالنسبة لعقد اإلتصاالت المجلس الوزاري اإلقتصادي لم ینظر بھا ألنھ لم یكن منعقد وكان ھناك بعض التلكؤ في القضیة، المفروض المجلس
اإلقتصادي یدار من قبل نائب رئیس مجلس الوزراء ولم تجري اإلتفاقیات المطلوبة وتأخرنا في عقد اول جلسة، اول جلسة عقدت بعد ما صدر

ھذا القرار، ھذا القرار لم یأخذ في اللجنة اإلقتصادیة وأنما أخذ في مجلس الوزراء، بالنسبة من مسؤول عن الصرف طبعاً ھناك عدة نواحي لھذا
.السؤال

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بالنسبة لسؤال النائبة عالیة نصیف

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

.المسؤول عدة أطراف، سؤال متشعب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سؤالھا من اآلمر بالصرف

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

طبعا خارطة الصرف توضع في الموازنة، الموازنة ھي التي تعطي السقوف واألرقام الدقیقة لكل بنود نفقات الدولة، إذا ال توجد موازنة ،
موازنة سابقة حسب قانون اإلدارة المالیة فالیوم نغیر تجاه القضایا المالیة ویجب أن یكون ھنالك نوع من المرونة، بعض الفقرات مخصصاتھا

تكون أكثر من الالزم وفقرات أقل وحالة طوارئ ویوجد في الموازنة جزء یتعلق بالطوارئ، ترسل الطلبات التي تكون نتیجة نقاشات بین
الوزارات المعنیة ووزارة المالیة مع سقوف توضع من قبل وزارة المالیة حتى ال تتجاوز العجز المخطط لھ، ھذا أحد منھا طبعاً ھناك قضایا

عدیدة وزارة المالیة مسؤولة ألخر المطاف عن تأكید  بأن جمیع الصرف یكون ضمن ضوابط الموازنة، لكن تأتي طلبات سیاسیة یجب أن نجد
لھا مجال داخل رسم الموازنة تصرف بھذه الطریقة، ال یوجد مجال ان نعمل تعقید قانوني او تعقید شرعي وال ننفذھا، المسؤول التنفیذي وزارة

المالیة، مسؤول التخطیط ككل بین التخطیط والمالیة، المسؤول عن رفعھا إلى مجلس النواب مجلس الوزراء لكن كل طرف لھ الحق أن یقدم
.طلباتھ ضمن الموازنة وتصرف وإذا خارج الموازنة ال تصرف

-:السید رئیس مجلس النواب –

سؤالھا ھل ھناك جھة تأمر بالصرف عدا وزارة المالیة؟

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –
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.الجھة الوحیدة بالقانون حسب قانون وزارة المالیة ھي وزارة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السؤال حضرتك تأمر بالصرف بغض النظر عن الطلبات من أین ترد؟ انت اآلمر بالصرف

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

.بالنتیجة القرار یكون لدى وزیر المالیة إذا في ظل الموازنة والمخطط لھا تصرف وإذا خارج الموازنة ال تصرف

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

ھناك طلبات سیاسیة، أنا لدي طلبات بالصرف لجھات معینة وتم الصرف من الذي یصرف؟ ھل السید رئیس الوزراء یصرف ھذه األموال وأین
تذھب ألي جھة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أسألیھ السؤال مباشرةً

 

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

ھل ترید أن أزودك برقم الكتاب الذي تم بموجبھ الصرف؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

بخصوص أي موضوع؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

مثالً مستحقات الفالحین واألقلیم، من الذي یصرف، نحن نتكلم عن عجز اموال من الذي یصرف ھذه األموال؟

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

مستحقات الفالحین ھي جزء من الموازنة، بالنسبة لي الفالحین فئة ولیس لھم عالقة بالمناطق أو شي من ھذا القبیل، فنصرفھا عندما االموال
تكون متوفرة، وتم التفاھم من السید وزیر الزراعة والسید وزیر التجارة بھذا الصدد، بالنسبة لألقلیم القضیة معروفة معقدة، لكن بالنتیجة السؤال

.موجھ إلى مالیة األقلیم وأنا مستعد أن اجیب لكن نحتاج إلى جلسة اطول من ھذه

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید وزیر التخطیط لإلجابة على سؤال السیدة النائب

-:(السید خالد بتال (وزیر التخطیط –

التخصیص یوزع بالتساوي وفق الدستور نسبة سكانیة وفقر ھذا ال جدال علیھ، الموجود حالیا ھو موجود مؤقت لعدم إقرار موازنة عام 2020
في مسودة موازنة عام 2020 توجد تخصیصات لجمیع المحافظات ووحدات اإلنفاق بشكل عام، ما حدث بعد إقرار قانون اإلقتراض، قبل قانون
اإلقتراض ال توجد أموال نھائیاً منشور وزارة المالیة یقول وحدات اإلنفاق ترسل الذرعات العملیة لوزارة التخطیط، ما ھو دور وزارة التخطیط؟
تدقیق ھل المشروع موجود أم غیر موجود؟ وھل نسبتھ في الزیارات المیدانیة وفي المتابعة المكتبیة موجود أم غیر موجود؟ إذا كان مطابق یرفع

إلى وزارة المالیة في األصل ال دور لھذا الموضوع لو الموازنة مقرة، المالیة تمول وحدات اإلنفاق بنسب (20%) أو (30%) مثل السیاقات
المعروفة سابقاً، في ھذه األثناء بعد إقرار قانون اإلقتراض وزعنا االموال المتحققة أیضاً وفق النسب السكانیة، نحن لدینا محافظات ولدینا

وزارات، باألصل الوزارات موازناتھا أكثر من المحافظات، نحن أجتھدنا (50%) للمحافظات و(50%) للوزارات، ال (50%) للمحافظات
أیضاً على النسبة السكانیة، نسبة ال(50%) التي وزعناھا بمبلغ (600) ملیار، أنا مستعد سیادة الرئیس أي عضو من السادة النواب یتفضل

.وأزودكم بنسب اإلنجاز عملت إحصائیة منذ عام 2012 ولغایة 2019، وفق التسلسل المخصص والممول والمشاریع المنجزة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما یتعلق بالجزئیة التي طرحھا السید النائب ھنالك نقص تمویل حدث في بعض المحافظات، أنا معكم أضم صوتي لصوتكم لمعالجتھا في قانون
الموازنة القادمة نعالجھا لعام 2018 ,2019 ونبحث باألخرى، ھذین رقمین متباینین، حضرتك تقول (15%) والسید النائب یقول (%30)،

أطلب من السید وزیر المالیة أرسال بیانات التمویل للموازنة اإلستثماریة للسنة السابقة، في عام 2018 أیضاً حدثت مظاھرات في عشر
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محافظات في شھر تموز تم صرف لھم (1,270) ترلیون خارج اإلستحقاقات خارج الموازنة بقرار من مجلس الوزراء في وقتھا أعتمدوا على
مبلغ كان بأحتیاطي الطوارئ قیمتھ (3) ترلیون موجود في عام 2018 لمجلس الوزراء صالحیة إجراء المناقالت تم مناقلة (1,270) ترلیون،
أنا اتحدث بشكل مجمل عام 2018 ھذا ھو الذي تحدثت بھ أرفع القید، السید وزیر المالیة والسید وزیر التخطیط بما یتعلق بالقرار الذي صدر
من الحكومة السابقة أعتبرت نفسھا تسییر أعمال وأوقفت التعاقدات أثرت سلباً على أستحقاقات المحافظات الجنوبیة، ال یحتاج إلى أستثناء فقط

رفع القید عنھ، ھو قانوناً محق، وحدات اإلنفاق لدیھا سند قانوني في قانون الموازنة وقانون اإلدارة المالیة الذي ناقل تخصیصاتھم، قرار مجلس
الوزراء في حینھا سلب حق ھذه المحافظات رفع القید، اطلب من السید وزیر المالیة والسید وزیر التخطیط بما یتعلق بھذه المحافظات جلسة مع

نواب ھذه المحافظات لرفع ھذه المعوقات جمیعاً، حددوا موعد مشترك الحدیث عن تفاصیل بحضور الوزیرین تحدثوا عن التفاصیل وعالجوا
.المشاكل وبما یتعلق بمجلس النواب مساند لھذه الطروحات

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

الذھاب إلى اإلقتراض ھو خیار طارئ ولیس خیار أولي فالبد أن تستنفذ جمیع الخیارات قبل الذھاب إلیھ وأعتقد ال زال في الید بعض الخیارات
التي یمكن أن توفر تسد بنسبة كبیرة من الفجوة او العجز في الموازنة وخصوصاً التشغیلیة، مثالً لو أننا بذلنا جھداً دبلوماسیاً حكومیاً مدعوما

.ومن خالل العالقات الواسعة اإلقلیمیة والدولیة ألستثناء العراق من نسبة تخفیض اإلنتاج، فھذا ممكن ان یوفر (1,3) ملیار دوالر

النقطة الثانیة: مراجعة جوالت التراخیص، وصلت كلفة أستخراج النفط ما یعادل (33%) من سعر النفط لماذا النفكر بھذه الخطوات ھذه ممكن
.ان تقلل أستنزاف األقتصاد وتوفر إیرادات إضافیة

النقطة الثالثة: التي ذكرھا النائب (محمد شیاع السوداني) تقدیرات حسب قیاس دول الجوار على األقل (6) ملیار دوالر صافي األرباح سنویاً من
إیرادات الھاتف النقال، ونحن نعطي ھبات ومنح ورغم النیابي الواسع من الرئاسة والسادة النواب والرفض الشعبي والحكومة لم تستمع ولم

.تصغي ولم تتلقى ھذه النصائح

.النقطة الرابعة: التحقیق في مصیر اإلیرادات

النقطة الخامسة: البد من تحقیق معیار العدالة ومبادئ الدستور في توزیع الثروات، لیس من المعقول (600) ألف برمیل ینتج من أقلیم كردستان
وأضافة لذلك (11) منفذ إیراداتھا غائبة عن مراقبة وإطالع المركز فضالً عن أستیفائھا وتحصیلھا، ونعطیھم موازنة شھریة، بینما المحافظات

المنتجة االخرى التي تسلم كامل منتوجھا وذكر السادة النواب وتخصیصھا المرصود لھا لم تمول بھ، أین األنصاف والعدالة؟ وتتحدثون على
تھدئة الشارع ونسحب مبررات اإلحتقان والتوتر في الشارع، تطبیق العدالة اإلجتماعیة في مبادئ الدستور في توزیع الثروات من أھم معالجات

.اإلحتقان وسحب مبررات التوتر اإلجتماعي

-:السید رئیس مجلس النواب –

الجمیع أعطیكم دور نحن جالسین نأخذ المداخالت ونكمل ثم نخرج، انا ال أستطیع العمل الجمیع یرفع یده، انا أجتھد أعطي مراعاة للقوى
.(السیاسیة ممكن ان اجتھدج أعطي دور للكتلة (س) ومرة اخرى للكتلة (ص

-:النائب عبد األمیر حسن علي الدبي –

شكراً سیادة الرئیس على دعمك  ألخوانك نواب محافظة ذي قار بشكل خاص ونواب المحافظات التي حصلت فیھا أحداث، عام 2019 مجلس
النواب صوت على أعتبار محافظة ذي قار محافظة منكوبة وبسبب األحداث لم تصرف موازنة المحافظة التي تقدر بحوالي (500) ملیار

.(وبسبب قرار الحكومة السابقة بتسییر األعمال برئاسة السید (عادل عبد المھدي

-:السید رئیس مجلس النواب –

بما طرحتھ حضرتك أعتبروا انفسھم حكومة تسییر أعمال، وفعالً ھي حكومة تسییر أعمال وأتخذوا قرار لیس من صالحیاتھم التعاقد ال یقصدون
.محافظة دون اخرى لألمانة، تحدثوا عن أحترامھم للدستور وأوقفوا أي إلتزام منھم

-:النائب عبد األمیر حسن علي الدبي –

.نحن نرید وعد من السید وزیر التخطیط أن یتعاون معنا في رفع ھذا الموضوع ألن محافظاتنا متعبة جداً وتحولت إلى خراب

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

سؤال من أھالي الموصل للسید وزیر المالیة االموال المخصصة للموصل في عام 2014 ,2015 ,2016 ,2017 أین ذھبت؟ وإلى األن
الموصل ال یوجد فیھا مستشفى والمدارس مھدمة، الموصل محافظة منكوبة االموال المخصصة لھا في عام 2014 ,2015 ,2016 ,2017

أین ذھبت؟ ال توجد مستشفیات وال جسور وال مدارس وال كھرباء جمیع البنى التحتیة مدمرة في الموصل والموازنة لالعوام التي ذكرتھا ال
نعرف مصیرھا المخصصة لھا حسب النسبة السكانیة وحسب خط الفقر، اتمنى أن تكون صریح معنا وتخبرنا أین األموال المخصصة ألھالي

الموصل؟

-:النائب أمجد ھاشم ثامر العقابي –

أ ً أ
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كوني ممثل عن أھالي بغداد وتحدیداً مدینة الصدر ویخصوك بالسالم وھذه امانة، أن عدد سكان مدینة الصدر تجاوز (4) ملیون نسمة، حدثت لنا
.مشكلة عند عدم إقرار الموازنة حدثت مشاكل في بلدیة الصدر األولى وبلدیة الصدر الثانیة، نقص السیولة سبب لنا مشاكل

-:السید رئیس مجلس النواب –

كم عدد نفوس مدینة الصدر؟

-:النائب أمجد ھاشم ثامر العقابي –

ملیون نسمة، المشكلة أصبحت ھنالك أالف من االطنان من النفایات ال ترفع بسبب عدم وجود سیولة مالیة وعدم إقرار الموازنة، (4,2)
باإلضافة إلى المشكلة األكبر وباء كورونا فأثرت على جبایة االمانة، عند زیارة دولة رئیس الوزراء إلى مدینة الصدر حقیقة عندما رأى واقع

الحال أنصدم بھ، أخبرناه ھذا واقعنا وھذا حالنا، ال توجد أموال والسیدة أمینة بغداد تقول ال توجد لدي أموال حتى أطلقھا لھاتین الدائرتین، مدینة
الصدر فیھا دائرتین للبلدیة في داخلھا، حصلت موافقة السید رئیس الوزراء على كتاب األمانة بتخصیص تمویل (23) ملیار إلى مدینة الصدر
حصراً إلى بلدیة الصدر األولى والثانیة، لدینا مشاكل في البنى التحتیة ونحن مقبلین على فصل الشتاء لدینا مشاكل في المجاري ومشاكل بحمل

.النفایات، سیادة الرئیس نطلب عنایتك وعنایة السید وزیر المالیة إلطالق ھذه األموال (23) ملیار إلى بلدیة الصدر االولى والثانیة

-:النائب مثنى امین نادر حسین –

نحن عشرات نواب األقلیم نمثل الشعب في أقلیم كردستان، ولألسف تتكرر الزیارات بین حكومة األقلیم والحكومة اإلتحادیة وال نعرف مصیر
موظفینا الذین یعانون من أستقطاع الرواتب ویعانون أحیاناً من تأخر رواتبھم ألشھر، مسؤولیة رواتب أقلیم كردستان ھي مسؤولیة إتحادیة قبل

أن تكون مسؤولیة اإلقلیم بسبب إن ھذه المنطقة ھي جزء من العراق، وإذا كان ھناك سوء إدارة الموارد أو عدم شفافیة أو عدم نزاھة في اإلقلیم
فواجب الحكومة اإلتحادیة ان تقوم بمحاسبة من ھم یتسببون بھدر موارد اإلقلیم أو عدم الشفافیة الكافیة تجاھھا، الذي نریده نحن نواب اإلقلیم أن

ال تكون رواتب وقوت موظفینا قضیة سیاسیة بین اإلقلیم وبین الحكومة اإلتحادیة، ھناك واردات ال تسلم، أي واردات تسلم إذا كانت ھذه
الواردات ال تكفي إلدارة األقلیم، والحكومة اإلتحادیة لم تعلن إلتزامھا بجمیع الموارد المالیة الالزمة إلدارة اإلقلیم، نرجو أن تلتزم الحكومة
اإلتحادیة بترتیب الموارد في الوقت نفسھ على الحكومة اإلتحادیة أن تحاسب أي مفسدین أو الذین ال یكشفون عن المال العام أو یتالعبون
بالمدخرات الموجودة في الموارد الحدودیة ھذه موجودة في جمیع العراق، الذي نریده لیس الدفاع عن اي شخص ربما ھو یخالف القانون

ویخالف الدستور نحن نرید سیادة الدستور بتسلیم الواردات اإلتحادیة، ولكن في الوقت نفسھ یجب أن تلتزم الحكومة اإلتحادیة قبل ذلك بتأمین
رواتب ومعاشات وموظفي اإلقلیم، أرجوكم والوفد الموجود األن في بغداد أن تنھوا ھذه القضیة وأرفعوا القلق عن موظفینا فھم عراقیون مثل أي

.منطقة أخرى في العراق، ھذا الذي نریده وال نرید الدفاع عن أي عدم شفافیة او فساد

-:النائب علي جبار مؤنس –

أوال: في موازنة عام 2019 تم الحدیث عن تعضید موارد الدولة وتحدث السید وزیر المالیة عن حجم الدیون المترتبة على العراق وبین مقدارھا
ولكن للعراق ھناك مستحقات مالیة ودیون سواء كانت في النظام السابق أو دیون في الحكومات السابقة، ھذه الدیون مبینة في حجم الشركات التي
أبرمت عقود مع العراق ولم تفي بألتزاماتھا وكان ھناك فصل قانوني بھذا الموضوع في محافل دولیة وتم إعادة ھذه المبالغ، وأعطیك مثال ھناك

الناقالت الذي كسب العراق بعد أن أخفقت ھذه الشركة األوكرانیة بتنفیذ إلتزامھا تم ترتیب مبلغ (298) (btr) صفقة أسلحة أو صفقة معدات
ملیون دوالر، وھناك (72) ملیون دوالر موجودة اآلن لدى أوكرانیا ھي كدفعة ثانیة للمشروع لم ینفذ من ھذا المشروع إال مبلغ (72)، ھذا

لم یوضح ذلك والیوم نضع ھذا األمر أمام أنظاركم السید وزیر (tbi) موجود في بنوك وسیطة والبنوك الوسیطة لحد اآلن لم تبین وإن مصرف
.المالیة

ثانیاً: القرار (347) الذي أوقف المشاریع ھناك مشاریع مھمة وضروریة لحیاة المواطنین خصوصاً مشروع الحل الدائم لناحیة النھروان التي
تعاني العطش الشدید خالل ھذا الفصل فصل الصیف النھروان تعاني أشد حاالت العطش نتیجة عدم إنجاز مشروع الحل الدائم الذي تم أنجاز منھ

أكثر من (74%)، وھناك آراء بأن ھذا المشروع سوف یحال لشركة أخرى وغیر ذلك أتمنى ان تطلق األموال وینجز ھذا المشروع ألن
.المواطنین بأمس الحاجة لھذا المشروع

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

تضمن قانون اإلقتراض على فقرة خاصة بإطالق التخصیصات المالیة للمحاضرین وھي الفقرة رقم (5) وأن یتم إطالق التخصیصات خالل ھذا
العام إلى األن لم یتم تنفیذ ھذه الفقرة، وأسال السید الوزیر متى بالتحدید سوف تنفذ ھذه الفقرة خصوصاً إننا نرى إن ھناك مماطلة من وزارة

.المالیة بإطالق ھذه التخصیصات

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

فرصة طیبة ان یحضر السیدین الوزیرین إلى مجلس النواب ونتمنى أن تتكرر الزیارات للحدیث عن منجزات الوزارتین في خدمة الدولة
.العراقیة، لدي موضوعین مھمین

أوالً: الجمیع منعم بھذا الحضور ببركة دماء الشھداء والمجاھدین المرابطین على الحدود وفي المواقع العسكریة، تضمن قانون اإلقراض إنصاف
وإلزام الدولة بإعطاء اإلستحقاقات للمعلمین والمحاضرین وكذلك إلى حشد الدفاع الذین ما زالوا على السواتر ولیس في باب المنطقة الخضراء
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یتظاھرون، وضرورة تطبیق القوانین النافذة التي صوت علیھا مجلس الوزراء، السید وزیر المالیة بوجھ الخصوص إعادة المفسوخة عقودھم من
.الحشد وھناك (7) أالف جریح لم تعطى لھم رواتب وال أستحقاقات مالیة ھذا الموضوع جداً مھم

ثانیاً: الیوم ال یوجد مواطن عن مواطن یختلف إال بالقانون، بالتالي المحافظة التي تقدم أكثر من (90%) من اإلیرادات اإلتحادیة إلى الدولة ھي
البصرة، البصرة كم المخصصات لھا وكم الممول؟ وفقاً للقوانین النافذة من قانون رقم (6) لسنة 2019 اإلدارة المالیة إلى قانون رقم (21) سنة

.2008 فیھ تخصیصات البترودوالر، الیوم أھالي البصرة وانا اتحدث بصراحة

-:السید رئیس مجلس النواب –

البصرة تطلب تخصیصات البترودوالر لسنین، مرة یقولون لھم (5%) ومرة أخرى یقولون (5) دوالر كل مرة یعملون لھم سقف ال ینسجم مع
.إیراداتھم

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

السید وزیر المالیة والسید وزیر التخطیط إذا حسبنا اإلیرادات النفطیة والمخصص بمعادلة ریاضیة اعتقد یكون الطلب منذ عام 2008 وإلى األن
بذمة الحكومة اإلتحادیة ال یقل عن (18) ملیار دوالر ھذه مبالغ بذمة الحكومة فضالً عن إیرادات المنافذ، بالتالي (90%) ترد إلى الموازنة
اإلتحادیة  یقابلھا عوز وفقر وحرمان وجوع ومرض ودخان وأمراض سرطانیة وغیرھا، نحن لدینا خیارین أمام السادة الوزراء وأمام السادة

أعضاء مجلس النواب، خذوا النفط وأعطونا مثل ما تعطون ألقلیم كردستان، ال توجد ھكذا معادلة، أنا أتفق مع السید النائب الذي ذكر الحكومة
.عندما تكون بصد وال تعطي ال إیرادات وال نفط وال جبایة داخلیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أعطونا النفط ونحن نعالجھا لكم

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

ال یعطون أي شيء ونعطیھم راتب، الحكومة تقوم بقطع الراتب وتعاقب شعب أقلیم كردستان وھذا غیر صحیح، عجز الدولة عن تطبیق القوانین
یجب أن ال ینعكس  على الموظفین ھذا للموضوع جداً مھم ویجب على الحكومة أن تكون عادلة في إجراءاتھا، السید الوزیر أستحقاقات البصرة
یجب ان تعطى ونطالب السادة الوزراء المحترمین أن یحضروا إلى البصرة ویطلعوا على واقعھا موضوع اخر یعظم إیرادات الدولة (6) أالف

مشروع متوقف أغلبھا بالقرار (347) كلفتھا أكثر من (3) ملیار دوالر ھذه لدي فیھا أسئلة برلمانیة، طبعاً الھدر األندثار (30%) ھذا نظام
عالمي بالتالي المشاریع التي نسب إنجازھا (40%) فما دون ھي أصالً مندثرة، إجراء یطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء وتباع وال یقل

عن (50) ملیار دوالر إیرادات للدولة اإلتحادیة ونعالج فیھا مشاكل إكمال مشاریع وتدخل إیرادات للمالیة بالتالي ھذه المواضیع مھمة ونتمنى أن
.نراھم في جلسة مقبلة یتحدثون عن إنجاز الوزارتین

-:النائبة میادة محمد اسماعیل –

طبعاً حكومة إقلیم كردستان حكومة نزیھة وحكومة شفافة بما فیھا الكفایة، وال أقبل من أي أحد بدون اي دلیل أن یوجھ إتھامات إلى حكومة إقلیم
كردستان، نحن في إقلیم كردستان لدینا رئیس الوزراء ولدینا رئاسة الوزراء ولدینا مجلس نواب، ویوجد تمثیل برلماني داخل قبة مجلس نواب
كردستان، وھذا الملف یجب أن یتحدثوا عنھ في مجلس نواب كردستان، وال اقبل بدون أي دلیل قاطع یتھمون حكومة إقلیم كردستان، وحكومة
إقلیم كردستان منذ اول یوم لتشكیل الحكومة الجدیدة وعند تأدیة یمین القسم السید (مسرور بارزاني) في الیوم الثاني جاء لبغداد مع وفد رسمي
رفیع المستوى، وجلس مع الطرف الثاني الحكومة اإلتحادیة لحل جمیع الملفات العالقة ولیس فقط ملف الموازنة، ملف البیشمركة وملف المادة

(140) وملف المناطق المتنازع علیھا، ھناك ملفات كثیرة بین الطرفین، ولحلحلة ھذه الملفات نحتاج إلى زیارات متبادلة بین الطرفین، وحكومة
إقلیم كردستان بینت ُحسن نیتھا لحل جمیع ھذه الملفات وخاصة الیوم كرروا ُحسن نیتھم عندما اجتمعوا مع السید وزیر المالیة وبینوا حسن نیتھم

.لحل مسألة الواردات النفطیة وغیر النفطیة والمنافذ الحدودیة

-:النائب احمد مظھر ابراھیم الجبوري –

أنا أرغب أن أطرح قضیة على السید وزیر المالیة، قضیة صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة  التي دمرھا اإلرھاب، لألسف أقول إن ھناك
أالف من المنازل والبیوت التي ھدمت على ید داعش ونكبت ھذه المناطق، الیوم تنكب مرة على ید الحكومة وتحدیداً وزارة المالیة التي قطعت

كل التمویل والتخصیص وإعطاء ھذه األموال لصندوق إعادة األعمار، رغم إنھ ھناك الكثیر من المشاریع التي خصصت من قبل وزارة
التخطیط عام 2019 وما قبلھا وحتى خالل عام 2020، ولحد األن لم تقم وزارة المالیة بتمویل ھذا الصندوق رغم إننا طالبنا وأجتمعنا مع السید

رئیس الصندوق وكنا حلقة وصل بینھ وبین وزارة المالیة من خالل اللجنة المالیة لكن لألسف حتى ھذه اللحظة لم تقم وزارة المالیة بإطالق
التمویالت التي خصصت من قبل مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب خالل الفترات الماضیة ھذا من جانب، ومن جانب آخر ھناك مشكلة
كبیرة في لجنة التعویضات، ھناك مبالغ كبیرة خالل ھذه السنوات الماضیة أیضاً خصصت الكثیر من المبالغ لھذه المناطق دون جدوى بسبب

.الروتین القاتل باإلضافة إلى تحویل ھذه المبالغ إلى مفاصل أخرى

-:النائب حسین علي محمد الیساري –
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أنا أختزل شيءبوقت قصیر لمحافظة كربالء المقدسة، وسؤالي المباشر للسید وزیر التخطیط یعرف الجمیع إن آلیة الموازنات للمحافظات ھي
نسبة السكان، وفي وقت سابق كربالء المقدسة تعدادھا (1,2) ملیون نسمة وعلى أساس ھذا العدد تعطى موازناتھا، لكن من خالل جنسیة كربالء

المقدسة واالمور اإللكترونیة في ھذه الجنسیة وبوفد من وزارة التخطیط وصل إلى كربالء المقدسة كان العدد ضعف ھذا العدد إلى (2) ملیون
نسمة، تعرفون كربالء وقدسیة كربالء وھي مدینة جاذبة للسكان أعداد كبیرة وقدسیة لھذه المحافظة أتمنى ان تنظروا لھا بمنظار أخر لھذه

المدینة، أستحقاقات للشركات والمقوالت لسنوات سابقة ومتوقف العمل فیھا دوارات مھمة تحتاج إلى تدخلكم الشخصي السید وزیر التخطیط
.والسید وزیر المالیة، وكذلك كانت زیارة للسید رئیس المجلس واطلع بنفسھ على قلة الخدمات في ھذه المحافظة

-:النائبة یسرى رجب كمر –

ھناك أساسیات للفدرالیة منھا الالمركزیة اإلداریة والمالیة بدون ھذه االساسیات ال تقام الفدرالیة، أنتم تعرفون نحن في إقلیم كردستان لدینا مشكلة
توزیع الرواتب وأستقطاع رواتب موظفي اإلقلیم، وھناك آراء محترمة وجمیع اآلراء محترمة تفید في ھذا الخصوص، ولكن ھناك آراء تخالف
أساسیات الدستور أو الفیدرالیة، نسمع بتحویل رواتب موظفي اإلقلیم على الحكومة اإلتحادیة، ھذا الموضوع لیس لھ أساس قانوني، ولكن ھذا ال
یمنع ان نبحث عن آلیة لحل ھذه المشكلة، من ضمن اإلقتراحات التي أرید ان أقترحھا لدي سؤال للسید وزیر المالیة، وزارة المالیة ترسل أموال

ومبالغ إلى أقلیم كردستان وال توجد تفاصیل دقیقة عن توزیع تلك المبالغ، ما ھي إجراءاتكم بھذا الخصوص؟ أقترح إنھ في بدایة ھذه الدورة
النیابیة أتذكر أنھ حكومة إقلیم كردستان أقترحوا على الحكومة اإلتحادیة بماذا؟ أن یتم تشكیل لجنة من مجلس النواب العراقي یتوجھون إلى إقلیم

إلدارة ملفات النفط، ما الضرر إذا األن تشكل لجنة من قبل وزارة المالیة أو من قبل مجلس النواب العراقي یُشرف على المبالغ التي تصل اإلقلیم
.ألن تلك المبالغ صراحة عندما تصل إلى اإلقلیم ال یزال الموظفین ال یستلمون رواتبھم بشكل مضبوط وبشكل كامل ھذا السؤال

.الموضوع الثاني: وصلتني مناشدات كثیرة من قبل فالحي اإلقلیم یطالبون بمستحقاتھم المالیة للسنوات 2014 ,2015 ,2016

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

السؤال االول: ھو ھناك قانون ھو التدرج الطبي والصحي قانون رقم (6) لسنة (2000) وھذا القانون معني بتعیین الكوادر الطبیة والصحیة
والتمریضیة وبنفس الوقت ھناك وجوب على الحكومة العراقیة وعلى رأسھا وزارة المالیة بتخصیص الدرجات الوظیفیة وكذلك السیولة المالیة

من أجل تعیین الكوادر الطبیة والصحیة والتمریضیة لكن لألسف لحد ھذه اللحظة ھناك تسویف من قبل وزارة المالیة بعدم تعیین الكوادر الطبیة
.والصحیة والتمریضیة

السؤال الثاني: الجمیع یعلم بأن العراق یعتمد على تصدیر النفط ونعرف بأن الموازنة ریعیة لكن لألسف بنفس الوقت ھناك إلتزام مع ما تم
اإلتفاق علیھ في منظمة أوبك فتم تخفیض تصدیر النفط فوجدنا إننا ذاھبون إلى اإلقتراض الداخلي والخارجي دون الذھاب إلى إعادة دراسة

.السیاسة النفطیة، فعلى الحكومة العراقیة أن تعید دراسة السیاسة النفطیة بدل الذھاب إلى اإلقتراض الداخلي والخارجي

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

مداخلتي بخصوص محافظة نینوى وھي التي أعلنت محافظة منكوبة ولكن لم تستفد من ھذه الكلمة أبداً توجد ملفات بالرغم من مرور فترة طویلة
على عملیات التحریر ولكن ھذه الملفات لحد اآلن لم تقوم الحكومة بدورھا بإنھاء ھذه الملفات وأھم ملف ھو ملف النازحین والذي لحد اآلن

نالحظ وجود مخیمات كثیرة وبقاء النازحین على حالھم وظروفھم التعبانة لحد اآلن وكذلك ملف تعویضات المواطنین التي أخذت منحى سلبي
لكون التعویضات تقدم الى لجنة التعویضات في محافظة نینوى وعند ذھابھم الى لجنة التعویضات في محافظة بغداد تقدر الى اقل من (%10)

وھذا ضرر كبیر للمواطنین الذین تضرروا أثناء سیطرة داعش حیث فقدوا أمالكھم في كثیر من مناطق محافظة نینوى وخسروا بیوتھم وأمالكھم
.وأصبحوا تحت خط الصفر وھو موضوع جداً مھم وحتى ننھي ملف النازحین یجب تعویض الناس وترجع الى مساكنھا وتعمر بیوتھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المبلغ المخصص في موازنة عام 2019 بجھود من السادة أعضاء مجلس النواب كانت (400) ملیار وصرفت فقط (98) ملیار

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

.نعم نرید إنھاء ملف التعویضات وخطوات جدیة من الحكومة إلنھاء ھذا الملف

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا ملخص سمعتم جزء من المعاناة التي ال تغیب عن أذھانكم أنا أتمنى أن نضع ھذا الكالم وھذه األولویات في خطتكم للموازنة التي سوف من
.المفروض أن ترسل األسبوع القادم

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

ھنالك نقطة معینة المبلغ ضمن موازنة عام 2019 كان إنھاء ملف المبالغ المدخرة للموظفین ولحد اآلن ھنالك دوائر لم تستلم المدخرة وھو
موضوع جداً مھم موضوع ملف المبالغ المدخرة للموظفین لحد اآلن وھو ضمن موازنة عام 2019 بإنھاء ھذا الملف ولكن لم یحصل وال توجد

.أي مساعدة بھذا الملف

-:السید رئیس مجلس النواب –



10/12/2020 محضـرجلسـة رقـم (3) الثالثاء (8/9/2020) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/09/08/محضـرجلسـة-رقـم-3-الثالثاء-8-9-2020-م/ 37/41

تم إلغاء التصریح األمني دعوھم یأخذوه والموظفین اآلن یداومون لذا لماذا تبقى رواتبھم مدخرة؟

-:النائب محمد الفرمان الشاھر –

شكراً للسادة الوزراء للحضور الیوم تحت قبة مجلس النواب العراقي حقیقة ما آلت لھ األخت منى العمیري بخصوص محافظة نینوى وھي من
المحافظات التي تعرضت لدمار وخراب ما بعد عام 2014 بنسبة تقدر بـ(75%) داخل مدینة الموصل أو حدود محافظة نینوى موضوع

التعویضات في زیارة الى اللجنة المركزیة للتعویضات أمس التقیت أمس مع مدیر لجنة التعویضات وبالنسبة لتخصیصات محافظة نینوى قلیلة
جداً وھو سؤال موجھ الى السید وزیر المالیة ووزیر التخطیط لماذا نینوى مھمشة الى ھذه المستوى؟ الیوم اغلب أھالي محافظة نینوى مھجرین
ونازحین في مخیمات للیوم منذ ما یقارب ستة سنوات الى متى ننسى ناسنا وأھلنا في المخیمات دون تخصیص؟ دون مراعاة حقوق اإلنسان في

ھذه المخیمات الموضوع حتى یكون بعلم یمكن معالي وزیر التخطیط في ما یحملھ في جعبتھ لمحافظة نینوى الیوم أملنا بھ في ذھابھ الى محافظة
نینوى وان یحمل في جعبتھ من المشاریع والخطط اإلستراتیجیة إلعادة أعمار المدینة الیوم محافظة نینوى ما یقارب خمسة مالیین نسمة عدد

سكانھا وخمسة جسور معطلة وحالة المستشفیات یرثى لھا وجنابك ذھبت الى محافظة نینوى وافتتحت مستشفى التي ال یوجد في المحافظة
مستشفیات زارنا السید رئیس صندوق األعمار وال نعرف ما ھو مصیر المحافظة وعند لجوءنا الى المحافظة ترسلنا الى وزارة التخطیط وھي
بدورھا ترسلنا الى وزارة المالیة ووزارة المالیة ترسلنا الى الطیران المدني مدینة بحجم وثقل نینوى سیاسیاً واقتصادیاً الى متى تبقى المحافظة
بدون مطار؟ موضوع مستشفیات محافظة نینوى من أرقى المستشفیات اغلب إخواني یمكن تخرجوا من جامعة الموصل إذا كانوا مھندسین أو

أطباء وكافة االختصاصات ومحافظة نینوى كمحافظة دفعت ثمن باھظ نرید أن نعلم معالي وزیر المالیة بالنسبة لرواتب الموظفین الیوم كنت في
جھاز األمن الوطني لدي كتاب منذ تاریخ 19/3/2019 لحد ھذا الیوم رواتب موظفین لدیھم اسر منظومة الدخل وموظفین یرید تقدیم خدمة نحن
الى متى یبقى الوضع؟ سؤال موجھ الى جنابك أن یوم أمس كنت مع السید الدكتور بشیر واإلخوان أنا لدي ما یقارب (15) قریة الى (20) قریة

في ناحیة زمار وفي منطقة الخازر وقبل ستة أشھر قمنا بتشكیل لجنة لتقصي الحقائق في ھذه المناطق ولدي مناشدة من أھالي المناطق إلعادة
أھالي ھذه المناطق الى محل سكناھم مع العلم انھ في أحدى القرى جالسین في مخیم (50) متر لذا أرجو التدخل وحل ھذه اإلشكالیة سؤال الى

السید معالي وزیر المالیة بالنسبة لفالحین محافظة نینوى ومستحقات عام 2014 وعام 2015 لحد اآلن اغلب المزارعین والفالحین لم یستلموا
وموضوع مستحقات المقاولین لعام 2014 وعام 2015 ناس أكملت عملھا ولحد اآلن مشاریع متوقفة وتكملة السؤال الى السید وزیر التخطیط

المشاریع المتوقفة منذ عام 2014 لحد ھذه اللحظة وقرار (374) اعتقد یعالج جزء من حاالت توقف المشاریع لذا أرجو االھتمام بھذا
.الموضوع

-:النائب محمود جواد الزجراوي –

الشكر الموصول لوزیر التخطیط والمالیة قلب الشروع بالسؤال لو سال سائل عن حال العراق منذ عام 2003 ولحد اآلن لكان الحال من سيء
الى أسوأ مع شدید األسف طبعاً الیوم ال نختلف أن وزارة التخطیط ھي الوزارة المعنیة لرسم سیاسة العمل لجمیع الوزارات في العراق حقیقة أن

األزمات التي أقحم فیھا العراق منذ عام 2003 الى ھذا الیوم أوصلت العراق الى أن بلد الخیرات والموارد البلد الذي وصفھ رسول هللا علیھ
أفضل الصلوات والسالم انھ خیره ال ینضب الى یوم القیامة وصل بنا الحال انھ نلجأ الى قانون القرض ونتدین لكي نعطي رواتب وھذه طامة

كبرى السؤال موجھ الى معالي السید وزیر التخطیط ما ھي الخطط والسیاسات اإلنمائیة التي سوف تتبعھا وزارة التخطیط لمعالجة ھذا الوضع؟
ونحن أكید من خالل األزمات التي مرت بنا وكذلك آفة الفساد التي طالت كل مفاصل الدولة ما ھي السیاسات التي سوف تتبع لتفادي األزمات

المتوقعة؟ ھنالك برنامج إنمائي تنموي لكافة محافظات العراق یتم العمل علیھ أن شاء هللا في األیام القادمة سوف نزود جنابك بنسخة منھ بالتعاون
.مع الجامعات العراقیة

-:النائبة ابتسام محمد درب خلف –

بخصوص موضوع خریجي معھد النفط ومنذ األعوام السابقة ھم تعیینھم مركزي تفاجأنا خریجي عام 2018- 2019 العام الماضي لحد اآلن
مصیرھم مجھول وھم معتصمین أمام الوزارة وھذه السنة تم تخرج دورة وسوف تتراكم السنین التي مضت وسوف نعود الى المربع األول حالھم

حال باقي الوزارات الظاھر نحن نقوم بتخریجھم ورمیھم في الشارع ھؤالء أبناءنا ما ھو مصیرھم؟ ونحن ممثلین الشعب ال نقبل وعند زیارتي
ألي وزارة أراھم معتصمین بباب الوزارة وأنا أراھم كأنھم ابني أو ابنتي وأتألم لھم لذا نرید حل ونستغل وجودكم ونرید حل لھؤالء الخریجین
وبالنسبة لخریجي معھد النفط تعیینھم مركزي لماذا لحد اآلن متوقفة أمورھم؟ وبالنسبة لموضوع العقود واألجور الیومیة وزارة الكھرباء وإذا
تقولون أن العدد كثیر فھو أمر واقع وحصل صحیح عددھم باآلالف ولحد اآلن منذ ثمانیة أشھر لم یتم إعطاء راتب ألي منھم وتوجد مواضیع

كثیرة ومنھا موضوع االنبار في األعوام 2019 وقبلھا كان یعطوننا تعویضات جداً بسیطة ال تكفي حمل األنقاض واألساس وكنا مقتنعین ونقول
العدد كثیر وھذه السنة وال عائلة استلمت االنبار منكوبة وكثیر من العوائل مھجرة كیف تعود؟ ال تستطیع والذي عاد ظروفھ جداً صعبة ولدینا
موضوع المتقاعدین أحیلوا الى التقاعد اآلالف منھم أربعة موالید أحیلوا منذ أربعة أشھر لم یستلموا ال نحن أبقیناھم في وظائفھم وال تم التعیین
.مكانھم وال تم إعطائھم مستحقاتھم اي ماتوا وھم على الحیاة وھذا ال یجوز موجودة الحكومة وممثلي الشعب ویجب إیجاد حل لھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

كیف ھي أمورك في الرمادي؟

-:النائبة ابتسام محمد درب خلف –

.وهللا الرمادي من ناحیة اإلعمار الحمد � بفضل هللا وفضل جھودكم

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –
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حقیقة ما أود طرحھ ھو حول ما یعلم بھ وزیر المالیة وعلى بینة الذي ھو موضوع أمالك الحكومات السابقة أو ما قبل عام 2003 الذي لدینا
لدى دول العالم ھذه األمالك سالت عنھا تعود ملكیتھا الى وزارة المالیة ولكن لألسف وجدت انھ في أكثر من دولة ھنالك أموال وعقارات غیر
منقولة موجودة ملكیتھا الى وزارة المالیة وھي من نظام الحكم البائد ولكن منذ عام 2003 حتى یومنا ھذا لم تستفد أي حكومة من الحكومات

التي جاءت بعد النظام السابق وبودي ان یكون اھتمام وزارة المالیة بھذا الموضوع ألنھا تدر على البلد أموال كثیرة منھا مزارع وعقارات وأبنیة
ولكن لألسف متروكة ولم یتم االستفادة منھا وحین سالت عن ملكیتھا قالوا تعود الى وزارة المالیة وھنالك موضوع یشاركني وزیر التخطیط
وكذلك وزارة الخارجیة ألنھ في عمل ولجنة وأوراق مكتوبة ولكن تنفیذ وتحرك فعلي نحو ھذه األمالك كي ترد إیراداتھا الى الدولة العراقیة

وھي الیوم االحوج من الناحیة االقتصادیة اعتقد أن بلدنا أولى باالستفادة منھا وبالنسبة لموضوع بغداد التي ھي قلب العراق بغداد یتیمة
بمشاریعھا وتنفیذھا وعندما یسال محافظ بغداد أو أي جھة معنیة یقولون ان الموضوع ھو موضوع صرف األموال لذا أرجو االھتمام بموضوع

.المشاریع المتوقفة في بغداد

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

أوالً: الشكر لوزیر التخطیط ووزیر المالیة إلتاحة ھذه الفرصة للحدیث خارج السؤال البرلماني الذي توجھ وان یسمعون من محافظات العراق
محافظة النجف واألخ ذكر محافظة كربالء المقدسة محافظات تختلف عن باقي المحافظات باعتبار توفدھا الكثیر من الزائرین من كل دول العالم

واإلسالمي والیوم نرى انھ كل الموازنات التي تأتي للمحافظات موازنات قلیلة ال تلبي طموح المحافظات وال تؤدي الى إنشاء البنى التحتیة
خصوصاً الموازنات االستثماریة نتمنى أن یكون ھنالك قانون خاص لھذه المحافظات المقدسة الیوم أكثر محافظاتنا خصوصاً في الزیارات
الملیونیة ال توجد بنى تحتیة وبالتالي وفود إعداد كبیرة أكثر من طاقة المحافظة یؤدي الى مشاكل كثیرة خصوصاً الطریق الذي یمرون بھ

الزائرین وھو طریق یا حسین الذي یمتد من المشخاب الى الحیدریة الى كربالء ومحافظة النجف االشرف یبقون إعداد الزائرین بھا أكثر من بقیة
المحافظات ومحافظة النجف تفتقر الى بنى تحتیة في أكثر من مناطقھا لذا تحتاج كما ذكر السید وزیر التخطیط انھ في عام 2021 ال توجد

مشاریع جدیدة وھي رؤیة صحیحة ولكن ھذه المحافظات تختلف عن باقي المحافظات الیوم عندما تفتقر الكثیر من المحافظات عادیة التصامیم
العراق كلھ ال یستطیع أي من محافظاتھا تبلیط شارع ألنھ ال توجد بنى تحتیة یا لیت یحصل قرار لكل العراق أن یتم القضاء على ھذا حتى

یستطیع بتمویل ذاتي التبلیط لدینا وزارة النفط وموارد أخرى وموارد بشریة موجودة نستطیع أن نقدمھا ولیس الشرط شركات تقوم بذلك في ظل
.الظرف االقتصادي الذي یمر بھ ولكن حالیاً متوقفین نتیجة لعدم وجود بنى تحتیة ویا لیت یحصل لھ حل

ثانیاً: موضوع المفصولین السیاسیین التي اكتملت جمیع معامالتھم ومتوقفة حالیاً في وزارة المالیة ویا لیت یحصل تحرك إلصدار تعیین من
ضمن القرض وھذه كانت فقرة ألنھ صدرت أوامر تعیینھم في عام 2019 وبالنسبة لموضوع الھجرة في بعض المحافظات نحن نمضي

باإلحصاء القدیم الیوم محافظة النجف األشرف ومحافظة كربالء وبغداد أیضاً حصلت ھجرة غیر طبیعیة من بقیة المحافظات ونحن نتعامل لحد
اآلن على عدد السكان األولي وھذا غیر صحیح حتى الموازنة عند حسابھا تحصى على اإلحصاء القدیم كذلك الیوم نحن نرى تم نقل صالحیات

الى المحافظات توجد بلدیة لدیھا وإرادات وبلدیة األقضیة والنواحي ال توجد لدیھا وإرادات تفتقر لھا والنتیجة ال تستطیع تقدیم خدمات في ھذه
الحالة ألنھ تعتمد على نقل الصالحیات لذا ھذا األمر یحتاج الى حل وبالنسبة قمت بزیارة الموصل وھي مھدمة وتعبانة وكذلك قمت بزیارة ذي

.قار وأنا أتألم على كل محافظاتنا بنى تحتیة ال توجد وال أعمار والنتیجة یحتاج العراق الى نظرة أخرى

-:النائب زیاد طارق عبد هللا الجنابي –

بخصوص محافظة الموصل وما حصل فیھا وكما حصلت لجنابك زیارة سابقة لھا ورأینا نتیجة الدمار الموجود فیھا واعتقد أن صندوق
المحافظات المحررة ھو فقط إطار وكما تكلمنا سابقاً مع رئیس صندوق األعمار استعرض لنا مشاریع كثیرة في المحافظات المحررة منھا في

األنبار والموصل وصالح الدین والمحافظات األخرى على أن یتم انجاز تلك المشاریع واعتقد أن معالي وزیر التخطیط بعلم بما موجود في
الوزارة عن الخراب في المحافظات واستعراض جداول الكمیات والموجودة ولكن لألسف قبل فترة اجتمعت مع رئیس صندوق اإلعمار تكلمت

عن المشاریع الموجودة وسالت عن الموازنة الموجودة في الصندوق لحد اآلن وقال أن المبلغ ھو ملیار وتوقعت ملیار دوالر وانھ یستطیع العمل
بھا وكنت أراجع على موضوع یخص محافظة بغداد واستعرض موضوع المحافظات المحررة وقلت لھ انھ باعتباره صندوق المحافظات

المحررة ولدیھ تفاصیل وجرد جمیع المحافظات ومشاریعھا موجودة على حالھا قال لدي ملیار توقعت ملیار دوالر قال فقط ملیار دینار موجودة
في الصندوق وسألتھ كیف سوف تتصرف بھذا المبلغ الموجود؟ رأینا محافظة الموصل وحجم الخراب والدمار فیھا والمشاریع اإلستراتیجیة

ً السابقة التي كانت نتوقعھا قبل خمسة وعشرین وثالثین عام مدمرة تماماً وال توجد بنى تحتیة في المحافظة اإلنقاذ لحد اآلن موجودة طبعا
المعارك التي حصلت على الناس وتنظیم داعش اإلرھابي الذي عمل داخل الموصل لحد اآلن فقط كل حكومة تأتي نستعرض ونقول أن شاء هللا
سوف نساعد أھلنا في الموصل والمحافظات المحررة التي حصل فیھا فقط عندما یرون الخبر ینتشر في وقتھ یستعرضون مع احترامي لإلخوة

الوزراء الموجودة حالیاً الوزراء السابقین والحكومات الموجودة تأتي تستعرض وتقول بعد كذا مدة ونتأمل بعد شھر أو شھرین الیوم مرت ثالثة
سنوات على تحریر محافظة الموصل مشروع واحد لم یتم انجازه لحد اآلن لذا أتمنى وزیر المالیة المحترم یأخذھا بنظر االعتبار نتكلم عن خمسة

محافظات الموصل وصالح الدین واالنبار وذي قار والبصرة ومحافظة ذي قار ذھبت إثناء زیارتي ألحد النواب ھناك ورأیتھا خراب تام فقط
اسم باقیة حقھا الناس التي تخرج الى الشارع ال توجد بنى تحتیة وال مدارس خراب نعود الى العھد القدیم ثالثة أرباع المناطق المدارس طینیة

ونأتي الى البصرة األم وكلنا خیراتنا من البصرة لماذا ال توجد مشاریع في البصرة لحد اآلن؟ ما ھو الخراب الموجود في البنى التحتیة؟ إذا أردنا
اخذ ھذا الموضوع بنظر االعتبار ھذه المحافظات الخمسة نأتي على جداول الكمیات الموجودة سابقاً المجامالت تحل مشاریع في أماكن ال

نحتاجھا والیوم لدینا محافظات محررة وجنوب البصرة وذي قار وضعھا تعبان جداً لذا أتمنى على األخ المحترم وزیر التخطیط أن ال یعود على
الجداول القدیمة وھي جداول مجامالت بل یطلع على الجداول اآلنیة التي یستطیع االطالع علیھا وأنت شخص محترم تستطیع االطالع على

المشاریع الموجودة في الجنوب وفي محافظاتنا  وھي وصلت الى وضع جداً تعبان النواب یأتون بھندام جید ھنا عند ذھابھم الى الطابو یخرجون
الناس علیھم ال نستطیع الخروج الى الشارع وال استطیع الذھاب الى ومیل نائب عندما تكون لدیھ مناسبة في ذي قار أو البصرة أو الموصل

وضعنا منھار لذا أتمنى موضوع صندوق المحافظات المحررة ال یبقى فقط إطار واسم المفروض أن تكون لھ أدوات عمل ماذا الكادر الموجود؟
خرجوا لجرد جمیع المحافظات لدیھم تفاصیل كاملة أعطوھم سلفة جیدة للعمل بھا من قبل وزارة المالیة وأدوات للعمل بھا داخل المحافظات نرید

المشاریع التي تنجز تكون لھا فترة سنویة وال اعمل مشاریع ترقیعیة على أن تكون بھا استفادة في غیر أمور دعونا نبتعد عن الفساد في
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محافظاتنا الجنوبیة والمحافظات المحررة دعونا تكون لنا نظرة خاصة لصندوق المحافظات المحررة أعطوا جزء لكي یعمل بھا ودعوا األخ
وزیر التخطیط یتابع معھم أول بأول دعونا نرى التنادر التي تحل والمشاریع والتنفیذ وال نمضي وراء سراب مثل اآلخرین المشاریع التي كانت
تحل فقط حبر على ورق وسلف تطلق وتذھب الیوم نحن وضعنا مأساوي وأمورنا منھارة ومحافظاتنا ال نستطیع الدخول لھا دخلت الى محافظة
من محافظاتنا وضعت جمیع سیارتي خارج لمحافظة ودخلت بسیارة واحدة وكلما نذھب كل الحكومات تأتي تستعرض ونحن كنواب عندما تأتي

االنتخابات نقول سوف نرجع النازحین وهللا العظیم نستحي عند ذھابي الى أربیل احد اإلخوة النواب من الدیمقراطي قال لي ھل تذھب تزور
اھلك وناسك؟ ذھبت ولم أجد أي شيء أقولھ لھم ھل أقول لھم كالم واكذب علیھم؟ وغداً سوف نتقابل وهللا أھلنا في العراء وهللا نستحي من

العجائز والنسوان شیوخ كل بیوتھم دمرت ورؤوس أموالھم ذھبت تجار یشترون أكثر من الحكومة بمائة مرة دعونا نعید ھؤالء الى محافظاتھم
اقل موضوع ھو كرامة المواطن ال نستطیع االلتفات لھ؟ ال حكومة وال برلمان لیس من المعقول عندما تأتي االنتخابات اذھب استعرض بغداد ال

.أرید وال منطقتي وال محافظتي

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وصلت الفكرة

-:النائب زیاد طارق عبد هللا الجنابي –

أن تكلمت وسوف اذھب غداً ال استعراض مثل السابق دعونا نضع نقاط حقیقیة الى صندوق المحافظات المحررة دعونا نرسل الى المحافظین في
ذي قار والبصرة نعمل شيء حقیقي وال نعطیھم مبلغ معین ونقول لھم اذھبوا كال بل باإلشراف الیوم شریان الحكومة العراقیة اإلخوة الوزراء
الموجودین المالیة والتخطیط وباإلشراف من جنابك لكي نعلم ماذا یحصل ونقول انھ ذي قار سوف یحصل بھا كذا والبصرة سوف یحصل كذا

اآلن ننھي االجتماع وغداً احد النواب یعمل عمل ویرسل على الوزراء ویأتون نحن نرید كنواب نتابع أمور المحافظات بأنفسنا والذي نقولھ یجب
.تطبیقھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب ومنھا الى معالي الوزیرین توجد بطالة وفقر وقلة خدمات والكل متفق على ذلك منھا الموازنة االستثماریة وموازنة تنمیة األقالیم
توفیر فرص عمل ومعالجة وضع البطالة وتوفیر حركة نقل في ھذه المدن التي تجعل الناس ھذه المدن جاذبة ولیس طاردة وتوجد عدالة بالتوزیع

وأمانة بالتنفیذ والصرف توجد محافظات تدخل لھا وأتحدث بصراحة سوء إدارة بھا والتنفیذ وصرفت مبالغ طائلة من األلف الى الیاء ولكن لم
یظھر شيء على الناس توجد منافذ حدودیة والبترودوالر ومنافع اجتماعیة للوزارات إضافة الى موازنة المحافظات وعمل الوزارات وتأتي الى

واقع الحال وال ترى شيء ھي لیس بكم یتم صرفھ بل كیف یصرف وعلى ماذا؟ إذا ھي موازنة المنافذ الحدودیة لیس من الصحیح ذھابھا الى
التشغیلیة أو صرفھا عقود للناس  ھذا مخدر عقد بقیمة (150) ألف أو (200) ألف بل یجب العمل بھذا المبلغ مشاریع وتشغیلھا خالل مرحلة

اإلنشاء وما بعد التشغیل أرجو من معالي الوزیرین االھتمام بالموازنة االستثماریة وأتصور تحدثنا في اجتماع قبل یوم أمس معكم نحن نصرف
مبالغ طائلة في التشغیلیة وفي نفس الوقت ھذه المبالغ ھي رواتب لموظفي الدولة حتى الموظف الذي یستلم ولیس لھ خدمة ھو لیس راضي علي

لذا نظام دولة بالكامل وسیاق دولة لیس راضیین عنا نعم أعطیتھ راتب سواء موظف بالتربیة أو الصحة تقول لھ ماذا قدمت لك الدولة؟ یقول
كھرباء ال یوجد لدي وال خدمات ھذا ھو نفس الشخص الذي أعطیھ راتب شخص آخر ال أعطیھ دخل أو خدمات وبالتالي یحتاج إعادة النظر

.بالموازنة االستثماریة وموازنة التنمیة

-:(السید علي عبد األمیر عالوي (وزیر المالیة –

طبعاً األجوبة والمداخالت مھمة وان شاء هللا استطیع الرد على قسم منھا المتعلقة بوزارة المالیة تفضل النائب عمار طعمة بالنسبة التفاقیة أوبك
وإمكانیة تغییرھا وتعدیلھا الواقع انھ على العراق االلتزام بقوانین واتفاقیات بالنتیجة ال تصب في مصلحتھ ولكن تخفیض اإلنتاج النفطي في ھذه

المرحلة ضروري المشكلة كیف نعمل على تخفیضھ؟ اآلن األسلوب الذي یتبع في أوبك ھو حسب اإلنتاج النفطي إذا كان اإلنتاج النفطي لك
ملیون وإنتاج أوبك ككل عشرة مثالً یتم تخفیض (10%) ھذه األرقام اعتقد بھذه الطریقة التي یتم احتسابھا غیر صحیحة وعندما كنت منذ فترة

وزیر النفط وكالة طلبت أوبك أن نضرب طریقة احتساب ھذه التخفیضات ویأخذون بنظر االعتبار وضع البلد االقتصادي والدخل القومي
والفردي الى آخره ألنھ لیس من المفروض العراق یكون على نفس مستوى البلدان مثل اإلمارات وقطر لدیھم موارد كبیرة وسكان قلیلة جولة

التراخیص ھي التزامات قابلیة ال نستطیع الھروب منھا إال بالمفاوضات مع الجھات المعنیة لألسف الشدید جولة التراخیص لم تكن تشرع
األسعار واطئة كانت مرتفعة نوعاً ما (50) فما فوق وكانت معقولة ولكن عندما بدأت تھبط العبا أصبح یزید مع األسف الشدید ولكن االلتزامات

قانونیة وفیھا تعاقد ما ولیس من السھولة نغامر بھا وإذا وصلنا الى نقطة ال سمح هللا حیث تتطلب علینا إعادة المفاوضات یجب إعادتھا بالنسبة
للھاتف النقال طبعاً مورد مھم یعطونا في السنة (500) ملیار في السنة ولكن في نفس الوقت نتیجتھ انھ كل األعباء الى المستھلك الناس التي

تستعمل األجھزة لذا أي جبایة یتم وضعھا تنقل الى أصحاب الھاتف النقال أي المواطن یدفعھا ونحن ولیس الشركة لذا یجب اخذ ذلك بنظر
االعتبار ألنھ الفقرة التي أتكلم عنھا ضرورة العدالة واإلنصاف لتوزیع الموارد بین المحافظات اعتقد ضروریة جداً اعتقد وزارة التخطیط لدیھا

وجھة نظر بھا وتؤید رأیي بالنسبة لمحافظة الموصل ما حدث ألموال الموصل نحن كوزارة المالیة ننفذ الموازنة وطریقة توزیع الموارد بین
المحافظات وبین المركز والوزارات والھیئات المستقلة الكل تخضع الى نقاش طویل بالنتیجة تصب برقم معین یخص محافظات وبالذات محافظة
الموصل األرقام إذا ھي غیر معقولة أو قلیلة ال تستطیع وزارة المالیة بانفراد أن تلعب دور المشرع كال یجب أن نعود الى المرجعیة والمرجعیة

أي عمل مالي ھو موضوع الموازنة وطریقة رسمھا والمفاوضات بین أما بالنسبة الى السوق مصادر التموین بدأت تصغر أیضاً لدینا مشكلة
جراء ال توجد موازنة وبالنسبة لموازنة عام 2020 لحد اآلن مبنیة على 1/12 من نفقات عام 2019 ولكن نحن بصدد تكمیل الموازنة آلخر

السنة وسوف تعرض على مجلس الوزراء أن شاء هللا وتقدم أمام مجلس النواب قریباً كل القضایا ولیس فقط تمویل مدینة الصدر اإلضافیة
والمحاضرین والقضایا المتعلقة بوزارة الصحة والتعیینات سوف تعالج الى نھایة السنة إذا وصلت ھذه الموازنة بالنسبة لموازنة عام 2020
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سوف تمر على تسعة أشھر ولم تبقى سوى ثالثة أشھر  ولكن ضروریة وبالنسبة ألي شيء یتعلق بالعالقة المالیة بین اإلقلیم والمركز أتحفظ على
اإلجابة ألنھ في مفاوضات مع الوفد والتي سوف تكون ایجابیة كل النقاط التي سألوھا السادة النواب سوف تبحث وتناقش وبالنسبة لمحافظة نینوى

أكید وضع المحافظة مالیاً یختلف عن باقي المحافظات یجب أن یكون تحت المساومة المالیة واالقتصادیة حتى نعرف مخصصات الناس التي
سبقتنا وبالنسبة لألموال الموجودة في الخارج والشركات الى آخره یجب اخذ بنظر االعتبار الوضع اآلخر اآلن توجد دعاوي مھمة ضد العراق

إذا كسبتھا األطراف األخرى والشركات یمكن أن تؤدي الى ملیارات الدوالرات كتعویضات التحكیم لیس بالضرورة یصب في صالح العراق
أرى بالعكس انھ التحكیم ربما یؤدي الى لیس من صالح العراق ألنھ الكثیر من العقود الدولیة عدد ال باس یھ دخلت في مجال التحكیم الدولیة

توجد قضایا اذا ذھبت ربما تؤدي الى تعویض بمالیین الدوالرات وبالنسبة لمحافظة البصرة والبترودوالر ھذا الموضوع مرتبط بقانون الموازنة
إذا لم یدفع ھذه المبالغ ال نستطیع نحن على أي أساس؟ أما اذا شرع فمن حقھا وإذا لم تدفع خالل السنوات األخیرة ومتراكمة یصل المبلغ الى

(18) ملیار دوالر أكید ھذه أیضاً المنافذ الحدودیة بالنسبة للمحافظات األخرى لم تدفع مستحقاتھا وھذه كلھا مبالغ بذمة الوزارة ولكن أوالً یجب
كعرفة المبالغ الحقیقیة كیف تشرع وكیف ندخلھا ونبوبھا وما ھي قصتھا؟ توجد أرقام كبیرة میزانیة الدولة لم تدخل كمدیونیة ككل مثالً مستحقات

تعویضات دعاوي الملكیة وصلت الى تریلیون دینار لحد اآلن ال یوجد شيء والیوم موازنة عام 2019 مخصصة إذا دفعت تعویضات لم تأخذ
بشكل قطعي تقریباً تریلیون دینار وخصصنا فقط (35) ملیار بمعنى لمدة (30) عام یمكننا عندئذ تسدیدھا وھذا غیر معقول، نحن وزارة المالیة
ھذه السنة نرید أن نأخذ اإلجمالي الدیون علینا غیر واضحة مثالً عقود خلت بھا الوزارات وال تعرف بھا المالیة واألمثلة عدیدة واحدة من العقود

مع األسف سوف تؤدي الى التزامات تقریباً ثالثة ملیار دوالر غیر مشرعة خارج القانون وال نرید أن نلوم الحكومات السابقة ولكن ھذا واقع
حال نحن كوزارة المالیة یجب أن نأخذ موقف تجاه ھذه الدیون الغیر مشرعة قانونیاً ودخلت بھا الوزارات والدولة وأدت الى أرقام كبیرة جداً

ربما تصل الى (10) تریلیونات دینار وھذه تعتبر التزامات حقیقیة مثل التزام دعاوي الملكیة عند ترحیلھا تعتبر دین والتزامات تجاه المحافظات
وھي غیر مجھزة وسوف تبقى في ذمة الوزارة ویجب تشریعھا حتى تكون واضحة أمام الجمیع، وبالنسبة للدرجات الوظیفیة في وزارة الصحة

أعتقد جاوبت علیھا نحاول إدخالھا في موازنة 2020 ولكن لسبب من األسباب لم تحصل لذا لدیكم (21) طبعاً أیضاً سوف تعالج حالة من
حاالت الھیجان الموجودة اآلن في الشارع أمام كل الوزارات والیوم أمام وزارة المالیة توجد مظاھرة وبالنسبة لتخصیصات محافظة نینوى أرى

األرقام المتوفرة لدي قلیلة جداً بمعنى طریقة تبویبھا تختلف ولكن حسب الموازنة التي نعمل علیھا الیوم تخصیصات محافظة نینوى ال تتجاوز
(182) ملیون دینار مقارنة بمحافظات تخصیصاتھا اكبر وعدد سكانھا اقل ولكن یجب معرفة السبب ربما فقرة ذھبت في تبویب آخر وبالنسبة
لمعھد النفط صراحة لیس لدي معرفة ودرایة بالتعیین المركزي وما ھو وضعھ اآلن ولكن أكید سوف انظر بھ اآلن المشاریع األماكن واألموال

في السابق وتحولت الى وزارة المالیة صراحة أول مرة اسمع بھا كیف وصلت بھذه الطریقة؟ لحد اآلن األموال المعروفة للنظام السابق البائد قسم
منھا محجوزة في مصارف خارجیة ولم یؤخذ بھا أي قرار لحد اآلن ألنھ توجد تصفیات لم تصل ویجب أن تكون بمعرفة الجمیع وتكون شفافیة
كاملة فیھا ولكن األماكن في الخارج بصورة عامة دائرة عقارات الدولة لدیھا أمالك في الخارج وھي تابعة الى وزارة الخارجیة وھي سفارات
وبیوت ومرتبطة بالجھاز الدبلوماسي وبالنسبة لمحافظتي النجف وكربالء تصنیف المحافظات لھا طابع خاص أنا شخصیاً ال أمیل بھذا االتجاه

ولكن اعتقد أن كل المحافظات لھا وضع خاص بھم المحافظات الحدودیة ومحافظات إقلیم كردستان لھا وضع خاص ألنھا تابعة لإلقلیم
والمحافظات الغربیة منكوبة وصالح الدین كلھا العراق كلھ وضع خاص ال اعتقد توجد محافظة ال ینطبق علیھا مصطلح وضع خاص ولكن

لكون النجف وكربالء لدیھا جانب دیني ویجب األخذ بنظر االعتبار وبالنسبة للمفصولین السیاسیین ال نعرف بالضبط األرقام المخصصة لھم في
.موازنة عام 2019 وأكید سوف ننظر بھا ونقدم األرقام المطلوبة

-:(السید خالد بتال النجم (وزیر التخطیط –

أنا أي كتاب یأتیني أرد علیھ وأي شخص یأتیني استقبلھ فكیف إذا كان نائب؟ استقبل أي مواطن وفتحت استمارة الكترونیة لمقابالت المواطنین
كل یوم أربعاء أنا أقابل مواطنین یكتب ما یرید وأنا أرد علیھ ھذا ما أتینا من أجلھ مستعدین للجلوس ومستعدین للجلوس مع ممثلي المحافظات
وأنا اغلب اإلخوة ملتقي بھم بشكل أو بآخر قرار (347) ذكره احد السادة النواب مشروع الحل الدائم وھذا القرار حدد اسم آلیة قانونیة توجد
مشاریع قدیم التعاقد معھا ومشاریع جدید التعاقد معھا ومشاریع حصلت بھا زیادة باالندثار لذا یرید أن یأتینا ویعرف ما ھو الموضوع واعتقد

یخص وزارة اإلسكان تحدیداً وبالنسبة لموضوع محافظتي النجف وكربالء كنت في النجف األسبوع قبل الماضي وأضم صوتي الى صوت السید
وزیر المالیة ولكن بطریقة مختلفة یمكن اعتقد الموازنة التشغیلیة للمحافظتین تنظر بطریقة مختلفة ألنھ لدیھم أجور التنظیف والماء والزیارات
التي تحصل واعتقد أن الموضوع بحاجة الى إعادة نظر لدي (250) شخص من أقاربي وأسال السید رئیس مجلس النواب في حجر الدفاع لم

یتقاضوا وال دینار في حدیثة لم یتقاضوا وال دینار منذ خمسة سنوات ومطلع على التفاصیل وبالنسبة لموضوع النازحین ھذا موضوع مھم حقیقة
كلفت من قبل السید رئیس مجلس الوزراء بالعمل مع السیدة وزیرة الھجرة على موضوع ملف النازحین بصراحة انھ ال توجد أي خطة إلعادة

النازحین جلسنا مع البنك الدولي واالتحاد األوربي وغداً سوف نكون في سنجار وسھل نینوى والمخیمات في دھوك برفقتھم طبعاً نعمل على
خطة وطنیة إلعادة النازحین وھذه النقطة سوف یكون جانب استثماري أیضاً في وزارة التخطیط وتضمن بالموازنة لعام 2021 ولكن نحتاج

لبعض الوقت النازح لكي یعود لقریتھ یحتاج الى مدرسة ومستوصف وطریق وھذه المشاریع بھا جانب استثماري أیضاً نعلم علیھا فقریباً تنجز
والمستشفى الموصل األمر الدیواني بخصوص (45) شخص ولدي تفاصیل كاملة (400) سریر وكان ھنالك مشكلة إنشائیة باألسس وكلفنا

.المكتب االستشاري بالتعاون مع وزارة الصحة واآلن في طریق توقیع العقد

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه عن المستشفیات وماذا عن المستشفیات المتوقفة؟

-:(السید خالد بتال النجم (وزیر التخطیط –

بالنسبة للمستشفیات التركیة واأللمانیة واإلماراتیة (52) مستشفى اآلن قمنا بعالج (22) لقاءات مستمرة والیوم كان المفروض یعرض المحضر
ولكن أتینا الى الجلسة وفي االجتماع القادم سوف نعرض بین أسبوع وأسبوع محضر للجنة األمر الدیواني لكي یتم المصادقة علیھا من قبل

.مجلس الوزراء

-:السید رئیس مجلس النواب –
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بعد المصادقة من الوزیر یعلن مجلس النواب المستشفیات المتوقفة وما ھي اإلجراءات الحكومیة وأماكن ھذه المستشفیات كم نسب االنجاز وما
.ھي اإلجراءات الحكومیة بمعالجة التوقف في كل ھذه المستشفیات؟

-:(السید خالد بتال النجم (وزیر التخطیط –

.نحن منذ أن كلفنا بھذه اللجنة وتكلمت علیھا إثناء الحدیث أنجزنا مستشفى كربالء

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یتحدث انھ أنجزه كلجنة ویقول انھ كانت ھنالك معوقات في كل مستشفى تختلف من منطقة الى أخرى

-:(السید خالد بتال النجم (وزیر التخطیط –

بالنسبة لموضوع المطار وطرح وھو موجود في إحدى القروض ولكن توجد إشكالیة من المنفذ وھي في طریقھا للحل تقریباً توجد أكثر من جھة
ترید أن تنفذ بالعكس نحن نرید أن ننجز ھل تعتقد انھ یوجد وزیر یأتي الى حكومة عمرھا سنة ال یرید أن ینجز ویترك بصمة ویخدم ناسھ ویترك
أھلھ؟ بالعكس یرید أن ینجز خطط السیاسات للماء موضوع یطول شرحھ كثیراً ولكن یبدو حضرتك مھتم بالموضوع توجد خطة التنمیة الوطنیة

2018-2022 ھذه ترسم الفجوات التنمویة للمحافظات وحضراتكم ممثلي الشعب ومراقبین لألداء أتمنى أن تعودوا للمحافظات تجبروھم
تسألوھم أو توضحون لھم الفجوات التنمویة في ھذه الخطة ماذا ترید المحافظة مرات مستشفى على وزارة التخطیط ال تضرب وال توافق على
إدراج مشروع نحن ال نبني مشروع كیفما یكون توجد خطة تنمیة وفجوات تنمویة أن كان ھذا المشروع جاء من محافظة أو وزارة یغلق فتحة

تنمویة أو یساھم في غلق ھذه الفتحة التنمویة نوافق علیھ ألنھ لدینا خطة 20-30 وملتزمین بمعاییر دولیة والبنك الدولي یتعامل معھا بشكل بسیط
.واعتقد أن أكثر األسئلة تم الرد علیھا

-:السید رئیس مجلس النواب –

أعود واكرر بالنسبة لموضوع المحاضرین؟

-:(السید خالد بتال النجم (وزیر التخطیط –

بالنسبة لموضوع المحاضرین أنا كنت رئیس لجنة وقمنا بحلھا بطریقة منطقیة ألنھ بصراحة اإلعداد غیر منطقیة توجد محافظات متعاقدة مع
محاضرین أكثر من المالك أو تساوي مالك لسنة واحدة القرار صعب نحن أنجزنا إعمالنا ومجلس الوزراء قرر أن یخول وزارة التربیة بان

تطلب من مدیریات العامة في المحافظات تزویدھا بالمحاضرین الذین تنطبق علیھم الشروط ویوجد من ال تنطبق علیھم الشروط یوجد شروط
المحاضر المجاني مرسلة وزارة التربیة معممة بعام 2018 كتاب المعاییر المجاني یجب أن یكون خریج التربیة الى آخره من الشروط اآلن

المفروض المدیریات العامة تدرس ھذا الموضوع والذي تنطبق علیھ الشرط توحده في وزارة التربیة وتوجد آلیة من درجات حركة المالك سوف
یكون لھم األولویة واقتراحنا أن تخصص لھم في حالة توفر السیولة المالیة مثلما حصل في عام 2019 بالنسبة لمنحة (100) ألف في الشھر

ً .التي ھي (900) ألف في السنة أي بھذا الشكل ھو الذي متوفر حالیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید وزیر المالیة والسید وزیر التخطیط شكراً على حضوركم لھذا الیوم ونؤكد على ما تم طرحھ بالسؤال الشفھي والنقاط التي تم اإلشارة لھا
واالتفاق علیھا وااللتزام بھا وكما نؤكد على الكثیر من المشاكل التي طرحت من قبل السیدات والسادة النواب أن تكون ھنالك حلول واقعیة

.وعملیة تنسجم مع واقع الحال شكراً لحضوركم وترفع الجلسة الى یوم الخمیس القادم الساعة الثانیة عشر ظھراً

.ُرفعت الجلسة الساعة (6:44) عصراً

***********************

***********

***


