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 (5رقم )جمسـة 

 ( م22/3/2022) ثنينال 
 م/ محضـر الجمسـة

 

 ًا.نائب( 245عدد الحضور: )
 .ظيراً ( 1:40بدأت الجمسة الساعة )

 -:رئيس مجمس النوابالسيد  -
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

نبدؤىا بقراءة . الولالفصل التشريعي  ،ىولال عية السنة التشري ،الخامسةابية ، الدورة النيالخامسةالجمسة أعمال عن الشعب نفتتح  نيابةً 
 آيات مف القرآف الكريـ.

 -:)موظف( ىمام عدنانالسيد  -
 .من القرآن الكريم آيات   يتمو

 -:رئيس مجمس النوابالسيد  -
 (.252( نائب أصبح العدد الكمي )13دخل )

  .ائي والتنميةمشروع قانون الدعم الطارئ لألمن الغذالفقرة أواًل: تقرير ومناقشة 
 -النائب محمد رسول الرميثي )نقطة نظام(: -

( أواًل، يشكؿ مجمس النواب في بداية عممو لجنة مف أعضائو تكوف ممثمة لممكونات الرئيسية مف المجتمع العراقي ميمتيا 231تشير المادة )
عديبلت الضرورية التي يمكف إجراءىا عمى الدستور، وتحؿ تقديـ تقرير إلى مجمس النواب خبلؿ مدة ال تتجاوز أربعة أشير يتضمف توصية بالت

المجنة بعد البت بمقترحاتيا، نحف اآلف في الجمسة الخامسة وتشير المادة إلى بداية عمؿ مجمس النواب، لعمو نستطيع أف نغير شيء في 
 المستقبؿ يخمصنا مف ىذه اإلشكاليات والتقاطعات.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
مقبولة مداخمة صحيحة أطمب مف السادة رؤوساء القوى السياسية تسمية ممثمييـ باإلضافة إلى كيانات النواب المستقميف، لمشروع  نقطة نظاـ

برلمانية تابعة مع السادة النواب، المداخمة ( مف الدستور، مداخمة مقبولة، الدائرة ال231بتشكيؿ لجنة لمنظر بالتعديبلت الدستورية وفقًا لممادة )
 يحة في الدورة السابقة تـ تشكيؿ لجنة ووصمت إلى نقاط ممكف أف تستفيد منيا المجنة مرة أخرى.صح

 الدورة اإلنتخابية الخامسة
 السنـة التشريعية األولى

 األولالفصـل التشريعي  
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 -)نقطة نظام(:موسى شري النائب عدنان فيحان  -
 ىنالؾ أكثر مف نقطة قبؿ البدأ بعممنا البرلماني وتشريع القوانيف يجب اإلنتباه ليا. 

لنظاـ الداخمي ىذه نقطة أساسية يجب أف ينتبو مجمس النواب حتى يبدأ عممو بصورة صحيحة أواًل: مجمس النواب لغاية اآلف لـ يصوت عمى ا
 البد مف التصويت عمى نظامو الداخمي.

ومناقشتو وىذا مخالفة قانونية، مجمس النواب يبدأ عممو ثانيًا: حكومة تصريؼ أعماؿ ال يوجد أي سند قانوني بإرساؿ قانوف إلى مجمس النواب 
 انوف، حكومة تصريؼ أعماؿ ليس مف حقيا اف ترسؿ قانوف، كيؼ يتـ مناقشتو داخؿ مجمس النواب.بمخالفة الق

جوديف في ثالثًا: المجنة المالية لـ تكتمؿ حتى نناقش قانوف  وتقدـ مقترحاتيا، المفروض المجنة المالية ُتَمثؿ مف جميع الكتؿ والمستقميف المو 
ذا كاف ليا أحقية المفروض القانوف يقرأ في مجمس النواب ومف ثـ تصوت ىذه المجنة، و  لكف اواًل نثبت ىؿ لمحكومة أحقية بإرساؿ قانوف، وا 

ليا وال المجنة المالية ويصوت عميو وبعدىا ُيناَقش داخؿ مجمس النواب، أما بيذه الكيفية أنا أعتبرىا مخالفات يجب عمى مجمس النواب أف ينتبو 
 يمضي بيا.

 -العطواني: امرسيد حسن ث النائب عطوان -
موضوع ميـ جدًا خصوصًا في الوقت الحاضر، ولكف كنا نتمنى أف يتخذ مجمس النواب مسار صحيح في ال شؾ إف موضوع األمف الغذائي 

ذا كاف سمح لمقانوف لمجمس النواب أف يش رع سموكو التشريعي وال يكوف ىنالؾ إنتقائية، إف أمكف لمحكومة قانونية أرساؿ مشاريع القوانيف وا 
قوانيف فييا جنبات مالية ذلؾ الوقت سرورنا، ولكف بيذا المسار وانطبلقة لمجمس النواب بإنطبلقة غير صحيحة تعطي مؤشر سيء لمجمس 

 النواب.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 أرجو أف نختار العبارات.
 -العطواني:سيد حسن ثامر النائب عطوان  -

ذا كاف لمجمس النواب ولمحكومة صبلحية إرساؿ القوانيف فالجميع يتفؽ عمى اىمية ىذا القانوف، بالتالي سيادة الرئيس ىذا المشروع مي ـ جدًا وا 
شير، وُتطالب الحكومة بإرساؿ الموازنة، تأخذ وقت شير او أكثر وننتيي مف الموازنة أفضؿ مف أف نبدأ بقانوف قد يجرنا إلى ثبلثة أسابيع أو 

ازنة ىو واحد كبلىما فيو جنبات مالية، فإذا سمح لنا القانوف بتمرير ىذا القانوف، إذف مف باب أولى والجميع سواء ىذا القانوف أو قانوف المو 
 يتفؽ إف قانوف الموازنة ىو قانوف ميـ لمبمد، عمينا أف نطالب الحكومة بإرساؿ قانوف الموازنة ىذا أواًل.

، نحف لسنا ممثميف في المجنة والمفروض المسودة التي قرأت مف السادة النواب ثانيًا: تمثيؿ المجنة المالية ىنالؾ إتفاؽ عمى أف تكتمؿ ى ذا اليـو
 ميمة لتنضيج ىذه القوانيف.تالي إكتماؿ نصاب المجنة القانونية بال (21( الموجود )28يطمع عمييا الجميع في المجنة المالية، نوابيا )

 -)نقطة نظام(:نادر حسين النائب مثنى أمين  -
قة المجمس معطؿ فعميًا بسبب عدـ وجود لجاف فيو، والمداخمة التي ُقِدمت صحيحة بإعتبار إف المجنة التي يحؽ ليا النظر في القوانيف في الحقي

 ىي المجنة الدائمة المجنة المالية، وانا ال أرى أي مسوغ إلستمرار المجمس بالعمؿ دوف البت في ىذا لؤلمر.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 االمر؟ما ىو 
 -)نقطة نظام(:نادر حسين النائب مثنى أمين  -

 وىو تشكيؿ المجاف الدائمة في مجمس النواب، وكاف امامنا الوقت الكافي لممضي بيذا االمر.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

.المجاف، الـ تمتـز بعض القوى السياسية بنسبتيا المسموحة في داخؿ المجاف أو آلية توزيع األعضاء عمى   لقوى السياسية لـ تمتـز
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 -:نادر حسين النائب مثنى أمين -
في النياية سيادة الرئيس ىنالؾ رئاسة وىنالؾ مجمس يممؾ القرار وىنالؾ الحد األدنى لتشكيؿ المجاف التي ممكف أف تترؾ ليذه الخبلفات 

االمر الذي يشغؿ مجمس النواب ىو تشكيؿ السمطة  مساحات حتى ال تكوف ىنالؾ لجاف وبالتالي ال يكوف ىنالؾ مجمس نواب واآلف معطؿ،
، لكف لماذا نعطؿ مجمس النواب والحكومة ليست ُمَشَكمة ونحف عندنا بقرار  التنفيذية، إلى شكوى امر دستوري ميـ وتواقيت يجب أف تحتـر

حياتو بنفس الطريقة بقرار مف المحكمة اإلتحادية الحكمة تمضي بإعماليا بتصريؼ األعماؿ حتى رئيس الجميورية أيضًا يمضي بصبل
 ولو ىي لتسيير األعماؿ، لماذا نعطؿ مجمس النواب بيذه الطريقة؟إذا ىنالؾ سمطة تنفيذية  ،المحكمة اإلتحادية

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 ما ىو الموضوع الذي فيو مخالفة دستورية؟ 

 -الخزعمي:حسن جاسم النائب فالح  -
لدستور التي أقسمنا فييا اف نراعي مصالح شعب العراؽ، نحف بأمس الحاجة لقانوف الموازنة، ال سيما إف ىذا مف ( مف ا45استنادًا لممادة )

صبلحية الحكومة اإلتحادية وأف ترسمو إلى مجمس النواب وال يوجد مانع بذلؾ، أما بيذه العجالة بإرساؿ  قانوف دوف تشكيؿ لجاف وأىماىا 
مالية بتفاصيميا أعتقد إف ىذا يحتاج إلى مراجعة، الحكومة تقفز بالصبلحيات، وىذا ليس مف صبلحية الحكومة المجنة القانونية مع المجنة ال

قانوف اإلدارة المالية، وأيضًا موضوعيف  1528( لسنة 5وبالتالي يجب أف يعاد إلى الحكومة وبأسرع وقت ترسؿ موازنتيا إستنادًا لقانوف قـ )
حدة جمعت تواقيع وزير النفط ضروري أف يحضر لممجمس مثمما أحضرتـ وزير المالية، والثانية وزير النقؿ موضوع ميـ، لدَي إستضافتيف وا

 ومدير شركة الموانئ العراقية يجب حضورىـ بما يتعمؽ بميناء الفاو والخروقات الكبيرة في ىذا المشروع، وتحددوا في ىذه الجمسة.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

عبلـ حضرتؾ، سيتـ تحديد المو  بما يتعمؽ بإكماؿ أعضاء المجنة المالية يتـ حسـ األسماء مع السيد نائب رئيس المجمس ويتـ عرضيا عد وا 
 عمينا وبعدىا تعرض عمى المجمس لمتصويت عمييا.

 -النائب مثنى عبد الصمد السامرائي: -
 يؼ أعماؿ وليس ليا الحؽ، ىذا أواًل.بالنسبة لمقانوف المرسؿ مف الحكومة إلى مجمس النواب أعتقد ىي حكومة تصر 

نة المالية ثانيًا: السادة إذا أكمموا التقرير المعني يجب أف يكوف تصويت عميو مف قبؿ المجنة المالية، وعدـ تمثيؿ الكتؿ السياسية في داخؿ المج
 (.12ال يعطي الحؽ لآلخريف بالتصويت عميو، اعتقد العدد الموجود بموجب النظاـ الداخمي ىو )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 (.12ال العدد )

 -النائب مثنى عبد الصمد السامرائي: -
 (، وكانت ىنالؾ فقرة في الدورة السابقة إضافة عضواف في المجنة مف قبؿ السيد رئيس مجمس النواب.12العدد )

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 ( عضوًا.12وممكف أف ُتَشكؿ ب) ( ممكف أف ُتَشكؿ المجنة بسبعة 12( إلى )6العدد مف )

 -النائب مثنى عبد الصمد السامرائي: -
ًا مف في المحصمة ىو تصويت ألعضاء ونواب ممثميف ليذه الكتؿ السياسية داخؿ المجنة المالية، إذف التصويت لمتقرير قبؿ القراءة الثانية حالي

ررات المبالغ؟ أليس لدينا قانوف إدارة مالية ُمشرع مف قبمنا ومف قبمَؾ أيضًا، السادة النواب يجب أف يناقش في داخؿ المجنة المالية، ما ىي مب
الذي حدد آلية الصرؼ لمحكومة في عدـ وجود موازنة، وثبتنا ىذا الموضوع وسابقًا كانت أكثر مف دورة عدـ وجود  1528( لسنة 5رقمو )

فؽ موازنة، وىؿ ليا حؽ الحكومة ممكف اف نستفسر مف المحكمة اإلتحادية موازنة، نحف مع قانوف يوفر لممواطنيف الغذاء لكف يجب اف يكوف و 
ىؿ مسموح لحكومة تصريؼ اإلعماؿ إرساؿ قانوف مسودة مشروع قانوف والتصويت؟ فالمضي بقراءة التقرير مف قبؿ السادة في المجنة المالية 
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لسياسية داخؿ المجنة ومعرفة األرقاـ واإلحصائيات بالمبالغ التي فيو جنبة قانونية ويحتاج مراجعة ىذا الموضوع، وأف يكوف تمثيؿ لمكتؿ ا
 تصرؼ وقانوف اإلدارة المالية يكفي باف تأخذ الحكومة بإجراءاتيا المالية بصرؼ المبالغ المتحققة.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
عادتو أفيـ مف ىذا الطمب، وأسأؿ المتداخميف ىؿ ىو طمب برد القانوف إلى الحكومة؟ المتد اخميف، مف يؤيد رفض ىذا القانوف مف حيث المبدأ وا 

 إلى الحكومة.
 )تم التصويت بعدم الموافقة(

( عضوا قدموا 26السيدات والسادة النواب ىذه السياقات عرضت ىذا اإلعتراض ولـ تحصؿ الموافقة عمى إعادتو، تـ عرضو لمتصويت، )
قدـ السيد  1527في عاـ حكومة السيد )حيدر العبادي( نياية باب، السيدة النائبة في  الطمب ولـ تحصؿ الموافقة عمى إعادتو لمحكومة ىذا

ولـ تكف في حينيا أصوات او مطالبات باعتبارىا مخالفة  1528)العبادي( بشير أيموؿ او تشريف األوؿ قانوف الموازنة العامة اإلتحادية لعاـ 
إلى  1527وقدـ القانوف في شو تشريف األوؿ عاـ  1527جرت في شير آيار مف عاـ قانونية، وكانت حكومة تسيير أعماؿ ألف اإلنتخابات 
إلى مجمس  1524قدمت حكومة السيد )المالكي( الموازنة العامة اإلتحادية لسنة  1523مجمس النواب أو شير أيموؿ لغرض تشريعو، في عاـ 

ة تسيير أعماؿ، االمر األخر ىذا القانوف جاء بناًء عمى مطالبات شعبية النواب ىذه القوانيف أرسمت ولـ يطالب أحد في حينيا عمى إنيا حكوم
ستضافة محافظ البنؾ المركزي لمعالجة األضرار التي أصابت المواطنيف جراء  ونيابية، وتـ إستضافة وزير المالية ىنا في مجمس النواب وا 

واطنيف عمى ىذا األساس تـ إرساؿ القانوف مف قبؿ مجمس الوزراء إلى إرتفاع األسعار الغذائية وجراء زيادة سعر الصرؼ وتوفير  الخدمات لمم
ىنالؾ الحكومة، اطمب مف المجنة المالية المضي بإكماؿ قراءة التقرير، والطمبات التي قدمت اليـو إلكماؿ لمجنة المالية تمت الموافقة عمييا 

تعني تشيع القانوف، كؿ مبلحظاتكـ تطرحونيا عمى المجنة وال يمر  بعض المبلحظات التي نعالجيا وترسؿ لمتصويت، ىذه القراءة مسودة ال
 التي تطرح عمى المجنة.القانوف تنضج جميع المبلحظات 

 -النائب ......: -
 األحد واالثنيف تريد قانوف فيو جنبة مالية وفيو تنمية ومواد قانونية تتعمؽ بالدولة تريده اآلف يحسـ. اجتمعنانحف يـو السبت 

 -رئيس مجمس النواب:السيد  -
، ىذه القراءة الثانية التصويت بعد، القراءة األولى إعبلف إنو وصمنا ىذا القانوف، القراءة الثانية تؤ  خذ جميع سوؼ يأخذ الوقت ال يحسـ اليـو

قانوف، ىذا فقط حتى مبلحظات السيدات والسادة النواب، وتؤخذ المبلحظات في المجاف ويأخذوا وقتيـ إحتماؿ أسبوع او شير  لكي يكمؿ ال
 يسمعوا مداخبلتكـ، اآلف ال تشريع لمقانوف لحيف إكماؿ جميع مبلحظاتكـ وتطرح في وقت الحؽ، القانوف يمر بثبلثة مراحؿ، قراءة اولى وىي

ادة النواب تطرح عمى إشيار بالقانوف إالف إف القانوف وصؿ وتوضيحو لممجمس ولمرأي العاـ، القراءة الثانية تقرير المجنة وآراء السيدات والس
 المجنة وعمى المجمس، المرحمة الثالثة ىي التصويت لـ يأتي بعدىا.

 -النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي )نقطة نظام(: -
 ( مف النظاـ الداخمي ىذا أواًل.16نقطة نظامي مف المادة )

عيد السيد )المالكي(، لـ تنتبو لتشريع النظاـ الداخمي لمجمس والثانية ب 1523ثانيًا: حضرتؾ استشيدت بحالتيف مف تمرير الموازنة وفي عاـ 
( بالنظاـ الداخمي لمجمس الوزراء الذي حدد فيو صبلحية مجمس الوزراء في 31الوزراء وتحديد صبلحية حكومة تصريؼ األعماؿ بالمادة )

 حكومة تصريؼ األعماؿ 
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

عادتو لمحكومة أعمى مف النظاـ الداخمي لمجمس الوزراء.قرار المجمس اآلف بعدـ رفض الق  انوف وا 
 -النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي: -

 حددت صبلحية حكومة تصريؼ االعماؿ، وليس مف ضمنيا تقديـ مشاريع قوانيف. 1528( مف نظاـ مجمس الوزراء لسنة 31المادة )
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 -المعموري:كامل محمد النائب أمير  -
 ( كذلؾ تمنع اإلقتراض.31ي ىذه الدورة لجنة قانونية ليست لدينا، المادة )كما تعمـ نحف ف

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 خذ مداخمة، ىذه مداخمة.

 -المعموري:كامل محمد النائب أمير  -
 مجمس الوزراء أساسًا يمنع اإلقتراض وىو حكومة تصريؼ أعماؿ.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
عونيا، السيد النائب فقط أعرؼ السياقات إنو مبلحظتؾ مداخمتؾ تؤخذ بعد القراءة الثانية، ىذه مداخمة، بعد القراءة الثانية جيد ثبتيا حتى يرف

 ثبت مبلحظتؾ والمجمس سيمتـز بالقوانيف وبالتنفيذ.
 -المعموري:كامل محمد النائب أمير  -

 دينا قرار تشريع.حكومة رئيس الوزراء كتصريؼ أعماؿ ال يستطيع اف يرفع قروض ول
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

ىذه المبلحظة تؤخذ مف المجنة المالية بمعالجة القرض، السيد النائب األوؿ أرج مف حضرتؾ اف تجتمع مع القى السياسية لغرض إكماؿ 
 موضوع المجنة المالية والمجنة القانونية اآلف، رتب الموعد مع السيد النائب االوؿ إلكماليا.

 -نائب حسن كريم مطر الكعبي:ال -
 يقرأ تقرير المجنة المالية.

 -النائب .......: -
 يكمؿ قراءة التقرير.

 -الجبوري:ركاض ضامن النائب مشعان  -
  يكمؿ قراءة التقرير.

 -النائب ريبوار ىادي عبد الرحمن: -
 يكمؿ قراءة تقرير المجنة المالية.

 -النائب فالح حسن زيدان: -
 ير المجنة المالية.يكمؿ قراءة تقر 

 -النائب ستار جبار العتابي: -
 يقرأ التوصيات تقرير المجنة المالية.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
نية لمشروع السيدات والسادة النواب، أريد أف اقرأ النقطة خامسًا لمنواب الذيف يوجد عندىـ مبلحظات، ترى المجنة المالية بعد استكماؿ قراءة الثا

ضميف بعض المقترحات والتعديبلت الجوىرية بما يضمف تحقيؽ اىداؼ المذكورة انفًا، اضافة إلى مناقشة المقترحات والمبلحظات التي القانوف ت
صويت سوؼ ترد مف السادة اعضاء مجمس النواب والمجاف النيابية، القانوف في طور تنضيج، يعني اليـو قراءة ثانية مف القراءة الثانية حيف الت

يع المبلحظات ويأخذ بنظر االعتبار المقترحات التي سوؼ تقدـ ايضًا مف المجاف النيابية االف نمضي بالمداخبلت، المداخبلت دقيقة تأخذ جم
 واحدة لكؿ متداخؿ ال تمدد، بدوف يجب أف نتفؽ بدوف شكرًا بدوف مباشرًا ندخؿ بالموضوع ىذه المداخبلت الجانبية تشطب.
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 -كعبي:النائب حسن كريم مطر ال -
ير الزراعة السيد الرئيس خبلؿ ىذا االسبوع بدأ مف يـو غدًا المجنة المالية قررت باالستضافة الوزراء المعنييف وزير المالية ووزير التجارة  ووز 

جدوؿ سوؼ يرسؿ  ووزير النفط ووزير الكيرباء محافظ البنؾ المركزي ايضًا وزراء أخريف لـ يحظرني التخطيط وزير العمؿ نظمت المجنة المالية
إلى السيدات والسادة النواب حتى كؿ حسب المبتغى مف اختصاصو أو لجنة أو اىتماماتو حتى يحضر يتشرؼ بالحضور إلى المجنة المالية في 

 أي وقت حتى يكوف حاضر ضمف النقاشات والحوارات مع المسؤوليف التنفيذييف في المجنة المالية.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

مف يرغب مف السيدات والسادة النواب أف يساىـ في مناقشات المجنة لو الحؽ بالنظاـ الداخمي أف يشترؾ عمى أف ال يصوت في قرارات  ايضاً 
 المجنة ايضًا يكوف متواجد مع المجنة المالية خبلؿ ىذه االستضافات، دقيقة ونصؼ كؿ متداخؿ.

 -الفتالوي:محسن سعيد النائبة حنان  -
وبنفس الوقت خطير جدًا، قد تكوف النية حسنة بتشريعو ولكف الصياغات فضفاضة وكارثية ويجب أف تحبؾ بطريقة ال تجعؿ  قانوف ميـ جداً 

ىناؾ مدخؿ لمفساد بدًأ مف أسـ الصندوؽ االمف الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيؼ الفقر، نحف نتحدث عف أمف غذائي يكوف أف يكوف 
ائي يجب ترؾ التنمية أذا كانت الحكومة عندىا صبلحية أرساؿ قوانيف لماذا ال ترسؿ قانوف الموازنة بأسرع ما يمكف، يجب القانوف فقط لؤلمف الغذ

العجز  أف نقرر اليـو ونصوت نمـز الحكومة بأرساؿ قانوف الموازنة خبلؿ أسبوع يأتي قانوف الموازنة يعالج التنمية يعالج التحوط المالي يعالج
( فقرة خطير جدًا لوزير المالية تعديؿ 3فقط عف االمف الغذائي الف ىذه القضية االىـ االف، السيد الرئيس بالمواد المادة ) ويجب أف نتحدث

%(، نحف نتحدث عف أمف غذائي ويتحدث عف تسديد كمفة انتاج النفط يتحدث عف ديوف استيراد الغاز 24( لغاية )2النفقات المذكور في المادة )
( وتأتي 24( وىذا )4( وىذا )25( وىذا )24%( لماذا وضعت بنود ىذا )24ولة الوقائية ويحؽ لوزير المالية يعدؿ لغاية )يتحدث عف السي

(، االقتراض الخارجي والداخمي السيد الرئيس ال يمكف أف يمرر بيذه الطريقة السريعة بدوف 24وتعطي الصبلحية لموزير المالية ونضعيا لغاية )
( ترليوف 25ب أف يكوف ضمف قانوف الموازنة حتى تكوف السمطة الرقابية عندىا مدخؿ عمييا بكؿ فقراتيا، االقتراض لـ يقوؿ )دراسة االقتراض يج

دينار االقتراض كؿ شير كؿ سنة كؿ سنتيف غير محدد، االعفاء مف الضرائب والرسـو السيد الرئيس لماذا تعفى أنت تعطي استثناءات وتعطي 
رائب والرسـو ونحف مف باب نقوؿ ال يوجد عندنا موارد لمموازنة، السيد الرئيس يتحدث القانوف وكأف يستمر إلى عشرات مشاريع وتعفي مف الض

وازنة نفترض السنيف في حيف بالمادة االخير يقوؿ نافذ لغاية إقرار الموازنة مف تقرأ نصوصيا يتحدث سنويًا سنويًاسنويًا كيؼ نافذ لغاية إقرار الم
( التي سوؼ تشرعًا كؿ ما يصرؼ مف أمواؿ كبير ويقوؿ تدخؿ في 7وازنة بعد شير ىذا يتحدث عف سنوات المادة االخطر المادة )إقرارنا الم

ذا كانت منظمة ليس أي صرؼ يدخؿ بقانوف الموازنة، لذلؾ السيد الرئيس أتمنى عمى سيا دتكـ أف قانوف الموازنة السيد الرئيس أذا كانت قانونية وا 
مف مجمس النواب بالتعديؿ بإقرار الموازنة أرساليا ما دامت الحكومة عندىا صبلحية لماذا ال ترسميا وايضًا اتمنى مف االخواف في يصدر قرار 

فساد المجنة المالية أف يأخذوف كؿ مبلحظاتنا بنظر االعتبار االف الحقيقة فييا نصوص ويوجد بو مواد خطيرة جدًا وسوؼ تكوف باب مف أبواب ال
 تضبط بشكؿ جيد.أف لـ 

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
الجمسة ويتفؽ رأييـ مع يجب أف يكمموف كؿ مداخبلتيـ يمكف عندؾ تعميؽ حوؿ ىذا الموضوع تعقيد اليـو باالجتماع  مع المجنة المالية قبؿ بدأ 

المواؿ التي تـ اقتراضيا سابقًا إلى البنؾ عضاء المجمس ال ؟؟؟؟؟  في ىذا القانوف، أف المفروض االف نعمؿ عمى إعادة بعض ارأي أغمب أ
 المركزي مع تأميف االمف الغذائي وىذه التفاصيؿ نية المجنة المالية أف ال تمضي بأقتراض داخمي وخارجي في ىذا القانوف أبدًا.

 -النائب حسن كريم مطر الكعبي: -
ى ة المتفضمة بالتداخؿ بثبلثة أىداؼ المجنة ىي رابعًا توجو بعدـ الذىاب نحو في التقرير الذي تـ توزيع لمسيدات والسادة النواب منيـ السيدة النائب

تمنى السيدة النائبة تقرأ ما موجود بالتقرير الذب ىو ما بيف يدييـ وممكف أف تطرحو، ثانيًا السيد الرئيس اعتقد االقتراض المحمي والخارجي كنت أ
نواب العراقي باالعتبار ىو ممثؿ لمشعب وممثؿ لمسمطة التشريعية في إقرار مشروع قانوف باجة التقرير حؽ وقررت حؽ مجمس اليالمجنة قراءة بد

 موازنة اتحادية عامة ترسـ الخطة وتسعى إلى تنمية شاممة ومستدامة.
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 -السيد رئيس مجمس النواب: -
خوانؾمخواف بالاأل مييا بعد ما تكمؿ كؿ المداخبلت ثاني أف ابدأ انتظروا كؿ المداخبلت تكمؿ وأبدوا المبلحظات ع جنة السيد حسف الكعبي وا 

 الرأي مف السيدات والسادة النواب جزء مف عند ىو حؽ لو وجزء مف عند ىو تأكيد لما تـ طرحة ىو ثالثًا لتثبيت رأي خبلؿ قبة المجمس.
 -النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي: -

وف وأثبت ما تـ ذكرتيا زميمتي أف ىذا القانوف فيو تكمؿ كثير مف االمور التي ترى السيد الرئيس يوجد عندي كثير مف المبلحظات عمى ىذا القان
ر الميـ بو الفساد في ىذا القانوف، لذلؾ اتمنى عمى المجنة المالية أف تدقؽ جيدًا وأف شاء اهلل يكوف جميع اعضاء مجمس النواب بالمرصاد، االم

رئيس وزراء حالي أو سابؽ في ظؿ قرارات محكمة االتحادية االخيرة التي صدرت والتي  الذي أنا سوؼ أقولو واختصر كؿ ورقتي ىذه أقوؿ أي
س وزراء ال حددت آليات التعامؿ مع االقميـ في مجاؿ النفط بعد ال يأتي لنا قانوف الموازنة، يا مجمس النواب ال يأتي لنا قانوف الموازنة وأي رئي

واب سوؼ نظؿ بيذه القوانيف اليجينة القوانيف التي ال اعرؼ ماذا أسمييا، ماذا أقوؿ ىذا القانوف يجازؼ أف يأتي بقانوف الموازنة إلى مجمس الن
 .الموازنة متشابؾ مع قانوف أخر في ظؿ قرار المحكمة االتحادية االخير ال تتوقعوف تأتي موازنة ىنا وتأتي يوميًا لنا نفس ىذه القوانيف

 -وز:عنعبد الحسين عبد المير النائب محمد  -
رئة بالنسبة لمقانوف أواًل يجب أف يحصر أسمة االمف الغذائي فقط، ال يوجد لو عبلقة بقضية أخرى االف نريد استقرار ليس أمف غذائي ظروؼ طا

( ومصادر أخرى وما ىي المصادر 3يبقى قانوف االمف الغذائي صندوؽ أو حساب ثابت االمر االخر مصادر التمويؿ حذؼ الفقرة أو البند )
%( مف ايرادات الدولة اقترح أف 15الخرى، موضوع النسبة المحدد يجب أف تكوف نسبة مف الموازنة بإيرادات الدولة الف ىذا الرقـ قد يصؿ إلى )ا

%( مف االيرادات بصندوؽ ثابت قضية أخرى تتعمؽ بقضية المحرومية المحافظات وذكر خصوصية محافظة النجؼ وكرببلء واضيؼ 25يكوف )
( ال سمطة تقديرية لوزير 3لديوانية يجب أف تضاؼ ليـ نسبة معينة زيادة عف المخصص ليذه المحافظات أمر أخر ىو حذؼ المادة )المثنى وا

ذا يستثنى المالية في قضية النسب وتغييرىا خبلؿ الفترة نقطة أخرى أف ىذا القانوف ىو قانوف كقانوف الموازنة لماذا يدخؿ في قانوف الموازنة لما
 وف ادارة االمواؿ الدولة ىو قانوف بحد ذات أمف غذائي يخص البطاقة التموينية يعني تحديد نطاؽ القانوف أفضؿ مف يكوف النيايات سائبة.مف قان

 -:)النائب الول لرئيس مجمس النواب( الزامميعباس موسى حاكم سيد ال -
 ى المجنة المالية أعتقد ال يستطيعوف تسجيؿ مبلحظاتكـ.السيدات والسادة النواب أذا يوجد أحد عند مبلحظات يجب أف يقدميا إل

 -الدليمي:حسين مراد النائبة زيتون  -
االمف  طبعًا عنواف القانوف االمف الغذائي والتنمية أقترح أف يكوف العنواف االمف الغذائي واالمف الصحي، االف االمف الصحي ال يقؿ أىمية عف

ر وصمت إلى مراحؿ خطر جدًا ال يستطيع أي مواطف مواجيتيا في ظؿ الضرؼ الحالي وارتفاع االسعار الغذائي وكما تروف أسعار االدوية أسعا
بعض الشرائح الفقير والمتضرر  1511وكذلؾ سعر الدوالر، أعتقد أف تسريع ىذا القانوف ميـ جدًا وضروري لـ يكوف ىناؾ قانوف الموازنة لسنة 

 محميًا، وقد أجد في ىذا اليدؼ يتطمب خطوات.مف جراء ارتفاع االسعر الغذائية عالمية و 
 الدعـ الغذائي عف طريؽ ضماف وصوؿ مفردات البطاقة التموينية بشكؿ كامؿ ومستمر وشيري. -2
( كذلؾ مستفيديف شبكة الرعاية االجتماعية 455,555دعـ الطبقات اليشة ذات الرواتب المتدنية مثؿ طبقة المتقاعديف الذيف تقر راتبيـ ) -1
 يادة رواتبيـ ومستحقاتيـ ونوجة غبلء االسعار.ولز 
 كذلؾ توفير دعـ لمقطاع الصحي وتوفير االدوية والخدمات في المستشفيات الحكومية والعبلجية لممقيـ. -2

نيا الشعب كؿ ىذه الحموؿ مؤقتة ولكف االىـ مف ىذا إقرار الموازنة العامة االتحادية لوضع حموؿ لمشاكؿ كبير ومعاناة كبير الذي يعني م
 العراقي.

 -الرشيدي:نجم احمد النائب لقمان  -
؟ وما ىو مقدار مبالغ شراء الطاقة؟ تناولت القانوف تخصيص 1511تضـ مشروع قانوف تسديد الديوف الخارجية، سؤاؿ ما ىو مقدار ديوف لسنة 

، اقترح أف يتـ شموؿ محافظة نينوى ايضًا باستثناء %( مف المبالغ دعـ المشاريع الجديد والمتمكئ حسب مؤشرات نسبة الفقر بالمحافظات24)
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( حسب إحصائيات وزارة 26,6إلى جانب محافظة كرببلء والنجب باعتبارىا محافظة منكوبة عممًا أف نسبة الفقر في محافظة نينوى تجاوز )
 عاية االجتماعية والطبقة الفقيرة.التخطيط، كذلؾ اقترح دفع مستحقات الفبلحيف وكذلؾ شموؿ مفردات البطاقة التموينية وكذلؾ الر 

 -الشمري:جاسم محمد النائب عبد الرحيم  -
( الفقرة ثبلثًا بأف يموؿ حساب الدعـ االمف الغذائي عف طريؽ القروض الداخمية والخارجية وبما ال يزيد عف عشرة 1أشار القانوف في المادة )

ذا كاف القانوف يحمؿ أسـ الدعـ االمف الغذائي وىؿ ترليوف دينار عراقي، سؤاؿ ىنا كيؼ سوؼ يتـ تسديد ىذا الق رض مع الفوائد المترتبة عمية وا 
( فقرة 24يتـ دعـ ىذا الحساب مف القروض ىذا أواًل، ثانيًا بصراحة الشعب العراقي كؿ يذكر النفط مقابؿ الغذاء كاف حصة الفرد دوالريف وكانت )

لى حد االف أي أحد مف 14لعراقي يبيع مف ىذه المواد ويعيش وفي الوقت الحالي )أو مادة  في المواد الغذائية وكاف أغمب الشعب ا ( دوالر وا 
رح أف عندكـ أنتـ ممثميف الشعب ىؿ يأتي عمى المواطنيف أو بيوت العراقييف تأتي لو الحصة التموينية بشكؿ صحيح ابدًأ ال يأتي وعمية أنا أقت

عاد البطاقة التموينية عمى أساس ما كاف النفط مقابؿ الغذاء حتى يصؿ إلى المواطف بصورة يكوف ىناؾ دراسة تفصيمية بيذا الموضوع بأف ي
 صحيحة.

 -العامري:ىاشم بكر النائب حسين  -
( مف المشروع عمى أنو يعمؿ بيذا القانوف لغاية نفاذ قانوف الموازنة العامة وىذا يعني قانوف عمر ال يتجاوز بضعت أسابيع، 25تصؼ المادة )

( مف قانوف االدارة المالية االتحادية ليثما تشكيؿ حكومة جديد وتشريع قانوف الموازنة وايضًا لـ يحدد المشروع لـ 22نقترح العمؿ بالمادة ) لذلؾ
، ( أو غيرىا مف ىذه االرقاـ25,6( وليس )14( تريميوف أذف تبرر الحكومة لماذا )14يحدد مصير أمواؿ الصندوؽ بعد إلغاءه، ذكر المشروع )

ثالثًا مشروع القانوف تجاوز عمى اختصاصات مجمس النواب ورجحة كفة الحكومة تصريؼ االعماؿ وأطمؽ العناف في تصرؼ باألمواؿ المشروع 
 لـ يحدد أليات الرقابة الدستورية لممجمس وايضًا لـ يذكر الدور الرقابي المالية في ىذا المشروع.

 -النائبة سيام موسى الموسوي: -
( تريميوف لمقانوف نحف اليـو لو نرى الموازنة العامة نطرح مف عندىا نفقاتيا السيادية ورواتب ومستحقات الفبلحيف 24الجنبة المالية ) يوجد عندنا

كوف ىذا لية يوالبطاقة التموينية يمكف ىذا المبمغ يعادؿ موازنة كاممة، بالنسبة لنا الفقرة التي تقر بأف القانوف يوفر وفرة مالية يخوؿ وزير الما
 القانوف، إذا عندنا وفرة مالية كيؼ نعطي تخويؿ لوزير المالية أف يكوف اقتراض داخمي وخارجي لماذا ىذا االصرار عمى االقتراض الداخمي

القانوف  والخارجي حتى نكبؿ البمد بيذه االمواؿ الضخمة واالقتراض مف البنوؾ الدولية، أضافة إلى ذلؾ المشاريع المشمولة يعني بالتمويؿ حسب
قانوف مف الضرائب أعفاء المشاريع مف الضرائب والرسـو الكمركية إذا كانت مشاريع قديمة ومتمكئة لماذا أنا اعفييا مف الكمرؾ، أنا في ىذا ال

ية لماذا ال يوجد عندي عوائؿ ومواطنيف ال يتقاضوف رواتب أنا عنواف القانوف ىو أمف غذائي ال يتقاضى راتب تقاعدي وال راتب رعاية اجتماع
( بالقانوف يقوؿ تحدد 1أوفر مبالغ أعالج ىذه العوائؿ ىذه المشاكؿ التي عندي اليـو عندي استحقاقات بالرعاية االجتماعية وغيرىا، عندي المادة )

ت الفقر واعطاء صبلحية تحديد المشروع المستفيد مف ىذا التحويؿ لوزارة التخطيط مع مراعات عدالة التوزيع حسب النسب السكانية ومؤشرا
وضع خاص محافظتي النجؼ وكرببلء المقدسة، أيف وضع الديوانية والسماوة يعني اليـو تضميؿ محافظة الديوانية والسماوة ىي أحؽ مف باقي 

 المحافظات كميا أحسف مف محافظات.
 -النائب محمد شياع السوداني: -

( تريميوف 8,555قانوف تمويؿ طارئ لمتخفيؼ مف حدت الفقر يخصص مبالغ ) أثناء استضافة وزير المالية طرح سوؼ يقدـ مشروع سما مشروع
( تريميوف ودخمت التنمية 24حدد مواطف الصرؼ بطاقة تموينية حماية اجتماعية دعـ مشاريع لمشباب وزيادة رواتب المتقاعديف، أتى القانوف )

اؼ عمى قضية واضح ومعروفة وتجاوز عمى صبلحيات مجمس النواب، ودخمت كؿ مواطف الصرؼ في قانوف الموازنة االعتيادية، أي أف االلتف
( تريميوف تحممنا 13( مشروع متوقؼ كمفتيا )2341مشاريع جديد احصائية وزارة التخطيط اخواف اعضاء المجنة المالية اليـو أنا خابرت الوزارة )

و  1522بالغ لـ يحدد إلى اآلف بسبب التعاقدات االف نحف متعاقديف ( تريميوف فرؽ سعر صرؼ الدوالر وتحممنا م3( تريميوف وتحممنا )4اندثار )
والمشروع متوقؼ يجب عمى الحكومة تغيير سعر الصرؼ وىذه مف الذي يتحمميا الخزينة العامة، لماذا ال نذىب إلى مشاريع جديد  1523

 ،المشاريع الجديد يعني عموالت يعني صفقات يعني حصص قبؿ ما نذىب إلى مشاريع جديد
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 -الغزالي:عويز زكاط النائب جواد  -
( يستحسف تسمية باسـ 2( وجودىا رتب أمور كثير في باقي مواد القانوف اغمبيا مبيمة، المادة )2التنمية مفيـو واسع فقد ذكر في عنواف بالمادة )

جدًا وال نعتقد وجود مصادر كافية لتغطيتيا ( المبالغ المذكور لتحويؿ الحساب كبير 1حساب االمف الغذائي بداًل مف كممة الحساب، المادة )
( أواًل موضوع تسديد الديوف ومستحقات 2%( عمى االقؿ عمى أف ال تتقاطع مع أمف الدولة وسيادتيا، المادة )45االقتراح تقميؿ نسبة ىذه المبالغ )

( تسديد الديوف الخارجية االقتراح تحذؼ وال 3نوف، المادة )الفبلحيف لممواسـ السابقة حسـ مف قبؿ وزارة التجارة وال داعي لوجود ىذه الفقرة بالقا
( أواًل تعدؿ أف يكوف االقتراض فقط في وقت االزمات وتكوف صبلحية وزير المالية 5داعي القتحاـ موضوع مديوني خارجية ليذا القانوف، المادة )

( بحاجة إلى إعادة النظر وال سيما وأف القانوف بالغة مسألة 6دة )باالقتراض الداخمي فقط واالقتراض الخارجي يكوف موافقة مجمس النواب، الما
 يا.قبوؿ اليبات والمنح والمساعدات مف الخارج واعطى الصبلحية لممحافظات وىذه اشكالي أمنية وسيادية يجب االلتفات إلييا وكذلؾ يجب تعديم

 -المسمماوي:تركي عبد العزيز النائب فراس  -
االولى عنواف مشروع القانوف الدعـ الطارئ أسمة طارئ كيؼ يشرع لو قانوف دائـ وكيؼ يمكف جمع بيف أمرًا طارئ وىو  لدية أربعة نقاط، النقطة

باإلمكاف االمف الغذائي وبيف أمرًا استراتيجي وىو التنمية ليس باإلمكاف السيد الرئيس أف يدخؿ ضمف الصندوؽ السيادي لمحاالت الطارقة، ثانيًا 
موازنة ليذا العاـ جزء منو ليكوف تحت مظمة الموازنة وليس خارجيا ىذا المشروع سوؼ يخمؽ تعارض بيف القوانيف الموازنات تبني طرح تضميف 

لماذا يخوؿ  لمسنوات القادمة وىو يمثؿ موازنة كاممة إذا رفعت عنيا الرواتب، ثالثًا أساس فكرة القانوف وجود وفرة مالية بسبب ارتفاع أسعار النفط
%( يجري توزيعيا بشكؿ االتي أواًل مشروع 24( مف الفقرة ثانيًا )2( أواًل باالقتراض الداخمي والخارجي، أخيرًا المادة )5مالية في المادة )وزير ال

( الصرؼ في ىذا الباب ىو خبلؼ العنواف 8الوزرات والجيات المرتبطة بوزارة وكذلؾ المشروعات الخدمية جديد وكذلؾ في ما يخص المادة )
مراد منو تشكيؿ ىذا الحساب حيث أف الحساب يحاوؿ دعـ وأسناد التوقع نقص الغذائي الحاصؿ بسبب الجفاؼ والحروب وغيرىا لذلؾ ال بد أف ال

يكوف صرؼ محصور عمى عنواف االحتياج والتخصيص لو وليس لغيره مف االبواب لذلؾ السيد الرئيس ليذه االسباب التي ذكرت أطمب تأجيؿ 
ىذا القانوف لحيف أعداد الموازنة وتأسيس صندوؽ سيادي ىو الحؿ وليس مثؿ ىذه الحموؿ الترقيعيو التي تثير شكوؾ كثير في التصويت عمى 

 كيفية تمويميا ونفاقيا.
 -النائب محمد رسول الرميثي: -

الدعـ الطارئ ال بد أف يكوف لو أسباب سوؼ اعبر النقاط التي تحدثوا بو االخوة، النقطة االولى أصؿ عنواف مشروع القانوف فيو أشكاؿ االف 
ف تنمية واالسباب حقيقية ىي الصدمات الداخمية والخارجية لؤلمف الغذائي وكممة التنمية ايضًا ال بد أف تكوف مقيد وال تكوف عائمة أنيا أف تكو 

كوف العنواف أفضؿ كمقترح بيف قوسيف دعـ معمارية أو تنمية صحية أو تنمية أي شيء ونحف ىنا نستيدؼ التنمية الغذائية ومشتقاتيا ليذا ي
 الطارئ لصدمات االمف الغذائي وتنمية االراضي الصالحة لمزراعة والغير المروية حصرًا، وبذلؾ استيدفنا قانوف أصؿ موضوع الذي أنشاء مف

االكثر نسب سكانًا واالكثر فقرًا مع مراعاة ( تشير الفقرة أف تحدد الصرؼ عمى المحافظات 2( ثانيًا رقـ )2أجؿ ىذا الحساب، ثانيًا في المادة )
محافظتي النجؼ االشرؼ وكرببلء المقدسة وىنا تجاىؿ واضح المحافظات التي تتصدر نسب الفقر وال ترعى خصوصية ىذه المحافظات التي 

افظة الديوانية التي تجاوزت نسبة %( ومح43عرفة بطارد لمسكاف بنسبة عالية فييا وعمى رأسيا محافظة المثنى التي تجاوزت نسبة الفقر بو )
( سادسًا يجب أف تحدد أوجو الصرؼ في 2%(، نقطة أخرى في المادة )38%( ومحافظة ذي قار التي تجاوزت نسبة الفقر فييا )37الفقر فييا )

بالتحديد وال تمغى ىذه الفقرة  %( مف مصروفات طار باقتراح مف الوزير بموافقة مجمس الوزراء يذكر أوجو الصرؼ4ىذه الفقرة إذا أف ذكر فيو )
( يذكر في ىذه الفقرة استمرار العمؿ بصندوؽ اعمار المناطؽ المتضرر مف العمميات االرىابية وصندوؽ اعمار ذي 8بالكاممة، أخرًا في المادة )

 قار، ال نرى ليذه الفقرة أي عبلقة ليذا القانوف ونقترح الغاء ىذه الفقرة، 
 -:حسين النائب مثنى أمين نادر -

في الحقيقة ىذا القانوف غير دستوري وينسؼ ويسطوا عمى الكثير مف صبلحيات مجمس النواب وسمطتيا في االمور التالية، في التصرؼ 
في باألموالوالمناقمة مف خبلؿ وزرتي التخطيط والمالية في تخصيص المشروعات التنموية لممحافظات التي كميا المفروض أف تكوف مف الموازنة 

قتراض الخارجي والداخمي مف خبلؿ وزارتي المالية ومجمس الوزراء في التصرؼ بفائض الموازنة أو سائؿ تمويؿ عجز الموازنة مف خبلؿ اال
( مف قانوف االدارة المالية االتحادية في االعفاءات مف الكمارؾ والضرائب وىدر لؤلمواؿ التي ممكف أف تعظـ الموارد غير 22تعطيؿ المادة )
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( يقوؿ ما جرى تمويؿ يدرج بالموازنة غريب جرى تمويؿ ثـ يدرج بالموازنة تناقض غريب 7في التصرؼ بموازنة الطوارئ في المادة ) النفطية
 أمواؿ الحساب يصرؼ لبعض االمور التي ال حاجة ليا سنويًا موجود في الموازنات العامة بشكؿ تقميدي مثؿ القروض الخارجية وأجور استخراج

أف كانت ىناؾ ضرورة نمضي بتعديؿ قانوف االدارة المالية االتحادية  ية واضحة وقوانيف نافذة وأرى رفضوالقانوف يخالؼ مواد دستور  النفط وغيرىا
 بما ال يخالؼ نظاـ البرلماف والدستور.

 -عبطان:عمي النائب عبد الكريم  -
مواطف، وفي اعتقادي ىذه حموؿ وقتية الحؿ ىو ذىاب إلى أصؿ المشكمة، بالتأكيد يحاوؿ ىذا القانوف أف يساىـ في تخفيؼ االثار السمبية عمى ال

 أصؿ المشكمة يكمف في ثبلثة قضايا ميمة في العراؽ في ما يخص ىذا القانوف االمف الغذائي، المشكمة االولى الزراعة وما يترتب عمييا مف
اس المزارعيف وعندي أمبلؾ كنا سابقًا يوجد عندنا بنؾ بذور بشركة مكننة وسقي وأمور أخرى ودعـ الفبلح وغيرىا، أنا حصمت معي وأنا مف الن

يوانية أيباء وغيرىا وكنا نتعاقد عمييا ويوجد دعـ لمفبلح ممكف إعادة النظر مثؿ ىكذا مواضيع والشيء الثاني ايضًا يكمف في موضوع الثروة الح
الميـ ايضًا الثالث ىو الصناعات التحويمية التي ىي ممكف أف نحوؿ مف وما يترتب عمييا مف أثار أخرى ترتيب االوراؽ بيذا الخصوص والشيء 

ئي، وتشكيؿ قضايا زراعية إلى قضايا صناعية لذلؾ أقترح تبديؿ االسـ بدؿ الدعـ الطارئ لؤلمف الغذائي والتنمية إلى االكتفاء الذاتي واالمف الغذا
أجازت بتشكيؿ ىيأت ىيأة لبلكتفاء الذاتي واالمف الغذائي وىذه تتشكؿ مف خبراء  (257ىيأة حقيقة يوجد عندنا بموجب الدستور وبموجب المادة )

نة وحتى مف متقاعديف بعيًد عف الكتؿ السياسية وغيرىا مف ىذه االمور واالمر االخر يجب أف يكوف ىناؾ دور واضح لمجمس النواب وايضًا المج
المجنة واضافة فقرة جديد ىو موضوع تعريؼ بعض النقاط أو بعض االسماء التي القانونية باعتبارىا تشريع قوانيف ايضًا مف اختصاص ىذه 

 ذكرت مف خبلؿ ىذا القانوف.
 -النائب محمود أديب الكعبي: -

ظات مبلحظاتي عمى بعض الفقرات القانوف، أواًل قانوف السيد الرئيس االخوة في المجنة المالية يعني المشرع الحكومي أخذ االستحقاقات ومحاف
منتجة لمنفط في موضوع البتروا دوالر كنائب عف محافظة ميساف يمكف أغمب أخواني بالمحافظات نواب محافظة البصرة وذي قار وواسط أنو ال

نسجؿ تحفظنا بيذا الموضوع ويجب تثبيت حصة المحافظات المنتجة لمنفط بأرقاـ واضحة وصريحة ىذا الموضوع يثبت السيد الرئيس نطالب بو، 
فذ الحدودية جنابؾ أذا أصبح ىناؾ حديث إذا ممكف إشارة ولو إشارة ضمنية لقانوف االدارة المالية يجب أف يثبت نتمنى أف تكوف بو، قضية المنا

( أواًل أف تحقيؽ االمف الغذائي وتخفيؼ حد الفقر ويشمؿ ذلؾ بطاقة تموينية وشراء محصولي حنطة وشمب وتسديد مستحقات 2ورد بالمادة )
أي سنة نتمنى  1552واسـ السابقة، المشرع لـ يقوؿ الفترة الزمنية لممواسـ السابقة إلى أي سنة السيد الرئيس يعني سنة سنتيف مف الفبلحيف لمم

عضاء مجمس النواب بيذا الموضوع، كذلؾ توزيع التخصيصات السيد الرئيس المشرع أمالية تثبيت ىذه االرقاـ واعبلـ مف خبلؿ االخوة المجنة ال
الييأة العامة لمراقبة تخصيصات  1526( لسنة 44وزارة المالية وبيف وزارة التخطيط بينما يوجد لجنة وىيأة مشرعة بالقانوف رقـ ) يقوؿ بيف

ة لماذا الواردات االتحادية وىذه شكمة في االمانة العامة لمجمس الوزراء وموجود ويمكف ممثؿ الحكومة االخت ىياـ وزير دولة ىي ترأس ىذه الييأ
تعمؿ ويوجد بو ممصميف مف كافة المحافظات بموجب القانوف يوجد مف كؿ محافظة ومف االقميـ ممثميف في ىذه الييأة يجب أف تشرؼ عمى ال 

 تقسيـ الواردات وتوزيعيا،
 -العيثاوي:احمد فرج النائب يحيى  -

حياف يشكؿ ضعؼ في بعض األ 1512يد في موازنة عاـ حدلـ يتطرؽ القانوف عمى الوفرة المالية جراء صعود أسعار النفط عمى السعر الذي تـ ت
ـ جدًا لوزارة ىذا الرقـ الذي تـ تحديد في الموازنة، ىذه الوفرة المالية جراء ىذه الزيادة لـ يحدد أمكانية االستفادة منيا، الدعـ المالي يكوف مي

ممكف زيادة  1512قة كانت أكثير مف ىذا الرقـ الموجود في موازنة حيث في السنوات السابلة عف مفردات البطاقة التموينية التجارة وىي المسؤو 
طميف ىذه النسبة وىي المسؤولة عف اعطاء مفردات البطاقة التموينية لممواطنيف،وزارة العمؿ وشؤوف االجتماعية مف أجؿ شموؿ عدد أكبر مف العا

المتمكئ السيد الرئيس أف أغمب ىذه المشاريع قد تـ صرؼ مبمغيا عف العمؿ وشموؿ الطبقات المستحقة ليذه المفردات في ما يخص المشاريع 
عد أف وقسـ منيا وجود مشاكؿ بيف الشركات والجيات الوزارية المستفيدة وىذه المشاريع بو جنبة فساد ال يمكف دخوليا في ىذه المرحمة بالذات ب

( حيث في ثبلثًا ورابعًا وخامسًا وسادسًا مف ىذا القانوف 2المادة )يكوف ىناؾ تفاىـ مع وزارة التخطيط عمى ىذه المواضيع، في ما يخص شموؿ 
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( بعيد كؿ البعد عف مضموف القانوف حيث ممكف معالجتيا في قانوف الموازنة، أما في مسألة الديوف الداخمية والخارجية يمكف التطرؽ 2بالمادة )
 عجز المالي.ليا في الموازنة االتحادية وفي بعض االحياف يتطرؽ عمييا فقرة ال

 -الحمامي:عبد الجميل ىداد النائب عارف  -
( أواًل 2المبلحظة االولى عمى أسـ القانوف أقترح أف يكوف االسـ الدعـ الطارؽ لؤلمف الغذائي الطارئ والصحي، المبلحظة الثانية حددت المادة )

( يجري صرؼ مف الحساب استثناًء مف احكاـ المادة 4ادة )حوؿ صرؼ مستحقات الفبلحيف لمسنوات السابقة نطمب أضافة والسنة الحالية، الم
( ثانيًا تعفى المشروعات المشمولة بيذا القانوف يعني لماذا 5أف يحذؼ االستثناء، المادة ) 1528( لسنة 5( مف قانوف االدارة المالية رقـ )22)

إبقاءىذه المشاريع المشمولة بيذا القانوف، المبلحظة السابعة إذا  تعفى ىذه المشروعات مف الضرائب والرسـو المقترح أما تعفى جميع المشاريع أو
ة يعني كاف لمحكومة الحؽ القانوني بأرساؿ القوانيف لماذا ال ترسؿ الموازنة اقترح أف ترسؿ قانوف الموازنة إلى مجمس النواب، االسباب الموجب

تقد يوجد خطوة متخذىا مجمس النواب العراقي والحكومة كانت أولى لتخفيؼ بريت االمف الغذائي وتخفيؼ حد الفقر وتحقيؽ االستقرار المالي اع
 ىذه المعاناة لمشعب العراقي جميعًا وتشمؿ كؿ المحافظات وكؿ الفئات وىو تخفيض.

 -الغرابي:نغيمش جميف  النائب باسم -
أمف غذائي ونسب الفقر يعني معناه نحتاج إلى ناتج محمي ( ثانيًا وكذلؾ نحف نتكمـ عف مشروع 53في البداية طبعًا ىذا المشروع مخالؼ لممادة )

وبالتالي يوجد عندنا محافظات ىي ىويتيا زراعية ممكف أف يزود ناتج محمي لكف لؤلسؼ محافظات مثؿ الديوانية التي ممكف أف تكوف سمة 
ؤلسؼ ليذا المشروع،اعتقد ممكف أف نزود الناتج العراؽ الغذائية وكذلؾ يوجد عندنا محافظات فقير وىذه نسب فقر وزارة التخطيط لـ تذكر ل

و المحمي ونزود مف سمة العراؽ الغذائية مف خبلؿ دعـ مشروع الديوانية عاصمة العراؽ الزراعية أعتقد ىو مشروع موجود وجاىز إذا تـ تضمين
ذا تـ تشريعو سوؼ يكوف عندنا حؿ موجود وناتج محمي موجود وىذا أعتقد ىو  الربح االكبر قد يكوف، موضوع االعفاء في ىذا المشروع وا 

الضريبي والكمركي وتعاقدات مشروع مف مشروعات ىذا تفريط واضح لمدولة خصوصًا أف المستفيد مف ىذه االعفاءات جيات غير حكومية 
كف أعقاءىا مف الرسـو الكمركية كجيات استثمارية غير حكومية وغيرىا، واقعًا ال نعرؼ ما ىو عبلقة ىذا بالتنمية ودعـ االمف الغذائي نعـ قد يم

أعمى مف استحقاقيا  هذات العبلقة والتي في الغالب سعر لكف االعفاء الضريبي قد يشمؿ مشاريع ربحية عالية لمشركات المتعاقدة مع الوزرات 
باب الموجبة فرص العمؿ بسبب الفساد وغيرىا، أخيرًا موضوع االسباب الموجبة ذكر االسباب الموجبة في المشروع ذكر المشروع مف االس

العمؿ داخؿ  واالرتقاء بالمستوى المعيشي ال أف القانوف لـ يحتوي عمى نص أو فقرة تعطي صبلحية لتخصيص نسبة مف ىذه االمواؿ ألبراـ عقود
 الوزارات أو حتى لـ يتـ تخصيص مبالغ لمزيادة دعـ شريحة ذو اإلعانات االجتماعية.

 -النائب محمد جاسم الخفاجي: -
، أف بعًا أثبت المخالفة الدستورية لمقانوف أخواني في المجنة القانونية يجب تثبيت ىذا الموضوع وقضية سيد الرئيس تسمح لي أشرة إلى موضوعط

 ( مف النظاـ الداخمي لمجمس الوزراء31رئاسة المجمس أو قرار رئاسة المجمس أو قرار مجمس النواب ىو أعمى مف قرار مجمس الوزراء المادة )
ة اقرأ مقتضب مف عند أنو يقصد بتصريؼ األمور اليومية اتخاذ القرارات واالجراءات الغير قابمة لمتأجيؿ التي مف شأنيا استمرار عمؿ مؤسس
 رارالدولة وكذا وال يدخؿ مف ضمنيا مثبًل اقتراح مشروعات القوانيف ىذا النظاـ الداخمي لمجمس الوزراء، ىذا ىو أتى بمخالفة حتى لو كاف ق

مجمس النواب أعمى مف قرار مجمس الوزراء ىو أساسًا مخالفة أنا كيؼ أستطيع أجاوز مخالفة ىذا الموضوع معرض لمطعف أخواف أرجاًء ىذا 
ة أنا الموضوع القانوف إذا شرع بيذه الصيغة معرض لمطعف ىذا أواًل، المشاكؿ والبنود الموجود في بالقانوف التي بعضيا شخصتيا المجنة المالي

رحت ال ينطبؽ عمى ىذا ( ثانيًا مف الدستور السيد الرئيس المثاؿ الذي ط53رجو التدقيؽ بيا الموضوع وقضية مخالفة لمنظاـ الداخمي والمادة )أ
 ف ىو أساسًا أتي مف رئاسة مجمس الوزراء مخالؼ لمنظاـ الداخمي حتى لو يوجد عندي صبلحية نقطة كيؼ أتجاوزىا.الموضوع اآل

 -مجمس النواب:السيد رئيس  -
 مف الذي أقر النظاـ الداخمي لمجمس الوزراء؟ 

 -النائب محمد جاسم الخفاجي: -
 مجمس الوزراء.
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 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 ومف عند صبلحية تعديمو؟

 -النائب محمد جاسم الخفاجي: -
 .ومجمس الوزراء نفس

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 اـ الداخمي لمجمس الوزراء؟ومف ىو صبلحية االستثناء مف النظ

 -النائب محمد جاسم الخفاجي: -
 غير موجود باالستثناء يحتاج لو قرار. ومجمس الوزراء نفس

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
استثنى في القرار الذي يوجد عندىـ الذي تـ االتخاذ بو استثنى ىذا القانوف مف النظاـ الداخمي وىو مف وضع النظاـ الداخمي نفسة وىو مف 

 نفسة.
 -النائب محمد جاسم الخفاجي: -

 االستثناء يجب أف يكوف بقانوف أو بقرار غير موجود السيد الرئيس.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 نفس القرار الذي تـ االتخاذ بو التصويت.
 -النائب محمد جاسم الخفاجي: -

 نحف شرعنا الدستور ممكف استثني الدستور السيد الرئيس ممكف.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

( مف الذي 6,28كبل نظاـ الداخمي ىو الذي وضعة ىو يستطيع أف يعدلو مثؿ نظامكـ مجمس النواب، أنتـ االف تتحدثوف كمجمس نواب المجاف )
ذا القرار إذا يوجد عند يعدؿ نظامكـ مف يممؾ صبلحية إقرار و يممؾ صبلحية تعديمو واالستثناء مف عند ىو عمؿ ىذا القرار سوؼ نسألو عمى ى

 يتـ تزويدنا بو.
 -النائب محمد جاسم الخفاجي: -

وجد مخالفة أنا سوؼ أثبت ىذه المبلحظة بالنتيجة الفقرات مواد القانونية تـ التداخؿ بو بعض االخواف وأنا ال أريد أف أتتداخؿ بو أساسًا اعتقد ي
 دستورية.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
الحقيقي الفبلحيف االمف الغذائي التفاصيؿ التي تتعمؽ بالخدمة في  أف يصيب القانوف ىدفوالنواب، يرجو أف نذىب باالتجاه السيدات والسادة 

المحافظات كنا نتفؽ عمى االقتراض غير صحيح كنا نتفؽ عمى عدـ أبقى االبواب مفتوحة في القانوف ويصبح ىناؾ صرؼ كيؼ ما اتفؽ ال 
الوزارة ما ليا اجتياد حكومي نحف مع أف يصؿ القانوف إلى المستفيديف منو بشكؿ واضح ال نذىب بالشكميات ىؿ تعرؼ محافظة لو وال تعرؼ 

تعمؽ يوجد عندىـ صبلحيات أو ال يوجد عندىـ أالف الفبلحيف ينتظروف إلقرار ىذا القانوف لو غير منتظريف بما يتعمؽ بالمواد الغذائية وبما ي
 لشرائح الفقيرة اعتقد نصوت القانوف ويظير بشكؿ صحيح أفضؿ مف ما ندخؿ بالشكميات.باألدوية وبما يتعمؽ بدعـ ا

 -:عبد الصاحبحسين محمد النائبة نفوذ  -
( ترليوف دينار كتمويؿ لمحساب، مف ما يفتح السؤاؿ البرلماني بالنسبة لموازنة العجز كما عرفيا 14( الفقرة أواًل السقؼ )1حددت المادة )
%( لمرعاية االجتماعية، لـ يحدد المبالغ بالصورة 24يـ تقرير ليذه النفقات الفائضة أو النفقات الزائدة، وأيضًا بالنسبة لتحديد )الشعب، عف تقد

 بالنسبة لمدعـ وبالنسبة لمرعاية االجتماعية.
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 -الوائمي:ناصر ماجد النائب تقي  -
مع إقصاء لدور البرلماف في عممية الموافقة عمى االقتراض وىذا في حد ذاتو  ( باب االقتراض في حساب مؤقت1منحت الفقرة ثالثًا مف المادة )

 خطر في الوقوع في الديف العاـ لما لو مف آثار ضارة باقتصاد البمد، وفيو استبلب لدور البرلماف، لذا تعتبر ىذه الفقرة غير مجدية.
( مف المادة الرابعة، إذ جعمت مف مياـ الحساب دفع المديونية 3والفقرة )( 2المبلحظة الثانية: غياب السياسة المالية الواضحة بيف الفقرة )

الخارجية، بمعنى نقترض لسداد الديوف وىذا يدؿ عمى غياب واضح لحسف االدارة المالية مف قبؿ الحكومة التي يجب أف تضع حموؿ مبلئمة 
 في ظرؼ طارئ وليش اغراؽ البمد في ديوف جديدة.

 -الكرعاوي:يف خميل نصالنائب مصطفى  -
، طبعًا بدايًة أقترح أف يكوف القانوف يشمؿ الدعـ الطارئ لؤلمف الغذائي والصحي لما تعانيو الحقيقة وضع البمد مف االضطراب الصحي أيضاً 

تناولت ثبلثة باالضافة الى أنو تـ ذكر في جمسة استضافة وزير المالية أنو ىنالؾ مشروع أو لديو خطة لمعالجة الطبقة اليشة مف المجتمع و 
، فحقيقة فقرات ميمة التي ىي، البطاقة التموينية، رواتب الرعاية االجتماعية، والمشاريع الصغيرة لمطبقات الغير عاممة أو التي ال تمتمؾ وظيفة

تأخذنا الى فتح  ( ترليوف، ىذه حقيقة تخص موضوع الطوارئ، اما المشاريع التنموية قد8( ترليوف، وبعض االساتذة ذكروا )6-4وطرح مبمغ )
( ترليوف، ممكف اذا أردنا نقترح مشاريع فيجب أف تكوف ىنالؾ 14أبواب ثانية، في حاؿ تـ تزويدنا بتقرير مالي يوضح آلية صرؼ ىذه الػ )

شاريع المتمكئة مشاريع استراتيجية ليا دور في اضافة تنمية أو دعـ مالي لمبمد، كالمشاريع النفطية التي تكوف فييا واردات، كذلؾ موضوع الم
بمد والمتوقفة، لـ يتـ تحديد نسبة المشاريع ولـ يتـ االشارة الى نوع المشاريع التي يمكف أف تتحرؾ، يوجد مشاريع ضرورية يمكف أف تقدـ لم
كؿ  شيء، ال بأس، أما أنا أذكر مشاريع مف دوف تفاصيؿ ىذا في الحقيقة غموض واضح، باالضافة الى أنو يجب اضافة فقرة أف تكوف

 تفاصيؿ القانوف خاضعة ماليًا، باالضافة الى وزارة التخطيط و وزارة المالية.
 -المطيري:محمد كاظم النائب حيدر  -

طمب مف خوة أف تدوف فقراتيـ بشكؿ مستند وتقدـ الى المجنة المالية، كما أىا االخواف أنا ألتمس مف جميع األحقيقة كثير مف الفقرات ذكرو 
كماؿ أعداد أعضاء المجنة المالية لمتصويت بشكؿ دقيؽ، مسألة رفض االقتراض الداخمي والخارجي ُأؤيدىا مف خبلؿ أرئاسة االخواف في ىيأة ال

%( مف المشروع ىي لكمفة انتاج النفط، حسب عممي 4قراراتكـ، قرار حكيـ ىذا، لكف أيضًا أعترض عمى نفس المشروع، ىنالؾ فقرة )
 مف ضمف نفس، مضمنة مف نفس الوقت، ىذا خطأ حقيقة ال أعمـ كيؼ يعني؟المتواضع أنو كمفة أنتاج النفط 

 مف األمور الميمة كؿ محافظاتنا تعاني مف الفقر، لماذا تـ استثناء فقط كرببلء والنجؼ، نرجوا أنو النظر الى الواقع الخدمي.
 السيد رئيس مجمس النواب: -

 تمثيؿ السكاني مذكورة في الفقرة االولى.،  مذكورة نسبة الفقر والةال يوجد استثناء ىو مراعا
 -المطيري:محمد كاظم النائب حيدر  -

 نسبة انجاز المشاريع يفضؿ أف تراعى كؿ المحافظات المتدينة في الخدمات.
 السيد رئيس مجمس النواب: -

د، مسمى تحت الطوارئ، ىو القانوف طوارئ، %( االخرى التي متروكة ببل تحدي4%( ىذه التي تتعمؽ بانتاج النفط والػ )4أتفؽ معؾ وتوجد الػ )
 وطوارئ فييا طوارئ، مشكمة ىذه.

 -الجبوري:ركاض ضامن النائب مشعان  -
%( الخاصة بالطوارئ فقط لمتوضيح لكـ 4نبينا ومسحناىا لمفقرة المتعمقة بتكمفة انتاج النفط، نبينا قاؿ ىذه أخييا نفط، فكيؼ يثبتيا؟ وأيضًا الػ )

 يد الرئيس قاؿ ىذه ال تجوز أف تمضي، ونحف كنا منسجميف أيضًا في ىذا الموقؼ، توضيح فقط سريع قبؿ أف يبدأ ألزميؿ.يعني، أيضًا الس
 -النائب فالح الخزعمي: -

ط بما فييا مواؿ تؤخذ مف ايرادات البصرة وتوزع الى مشاريع والى المحافظات، وال يوجد بند او قيد لممحافظات المنتجة لمنفأالقانوف ىو عبارة عف 
( ترليوف، وىذا مثبت مف خبلؿ ديواف الرقابة المالية، ومف الغريب 11محافظة البصرة التي ليا استحقاقات عمى الحكومة االتحادية أكثر مف )
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واالقميـ،  ( مميار خبلؼ القانوف، عمى أمؿ أف تدقؽ مف ديواف الرقابة المالية لحؿ المشاكؿ بيف الحكومة155الحكومة تمنح اقميـ كردستاف )
لقانوف ىو والمبالغ المثبتة مف خبلؿ ديواف الرقابة المالية لمبصرة ال تسمـ، لذلؾ ىذا الموضوع يجب أف يثبت وىو حؽ دستوري قانوني، طبعًا ىذا ا

 ( منيـ ال يستمموف.4( منيـ يستمموف، و )4( مميوف مواطف دوف خط الفقر )25موازنة مصغرة ويجب أف يراعى فيو )
ـ الزراعة والصناعة والتجارة وأيضًا دعـ قطاع، والصحة يجب أف تبوب، كؿ وزارة ما ىي مشاريعيا و ما الذي فييا، أيضًا بالنسبة ما موضوع دع

، ، ىذا القرار البائس مف مجمس الوزراء1524( لسنة 236( مشروع متوقفة بالقرار )5555يتعمؽ بالمشاريع المتوقفة، ثانيًا في ىذا القانوف تقريبًا )
( رابعًا، سكت عف تسديد االستحقاقات 2%( كمشاريع متوقفة، أيضًا ما يتعمؽ بالمادة )25يجب أف يعالج في ىذا القانوف، نسبة اليدر فييا )

ذكر ونالمالية بذمة الحكومة ولكف ماذا عف اقميـ كردستاف، ىذه المشاكؿ موجودة، أيضًا كذلؾ نقطة جدًا ميمة القانوف يجب أف يقيد بسقؼ زمني 
لمفسوخة فيو معمومة جدًا ميمة ارساؿ الموازنة بأسرع وقت الى البرلماف، أيضًا نبلحظ استحقاقات الموظفيف، استحقاقات المتقاعديف، المشموليف ا

مى ( سنوات ع6( سنوات حشد وزارة الدفاع، )6بعودتيـ مف الحشد الشعبي، ولدينا أخواني االعزاء مضى ) 1528( لسنة 256عقودىـ بقرار )
ذا السواتر وأعطوا دماء وأعطوا شيداء، يعني ال نقوؿ التماس وأنما ىذا واجبنا أنو نحف نضع استحقاقاتيـ في ىذه المبالغ مع وجود فائض وى

 ىامش ممكف أف يعطي مساحة الى المجنة المالية، الى البرلماف اف ينصؼ ىؤالء.
 -الجحيشي:برىان محمود النائب عدنان  -

( أواًل السؤاؿ ىؿ ىذا المبمغ 1بعيدة عف االمف الغذائي، المادة ) 8%54%( لتحقيؽ االمف الغذائي، الباقي )24يقوؿ تخصيص ) ( أوالً 2المادة )
بكؿ لشير واحد أو لكؿ شير؟ ىؿ يستمر ىذا المبمغ الى حيف اقرار الموازنة أـ محدد بفترة معينة شير او شيريف أو ثبلثة؟ فيذا يعتبر كارثة 

ا يؾ موازنة البمد، ثالثًا اذا ما قرأت الموازنة ليذه السنة، فكيؼ نحسب المبمغ؟ ىؿ ىذا الممبمغ يشمؿ الموازنة التشغيمية أـ ال؟ لدينالمقاييس وين
صة بعد أف ( ترليوف دينار عراقي، نحف لسنا بحاجة ليا خا15( أواًل االقتراض بحدود )5( الفقرة ثالثًا، والمادة )1(، المادة )2( والمادة )1المادة )

، وكمية النفط المصدرة 65( دوالر ومف موازنة العاـ الماضي الى اليـو كاف البرميؿ )215أصبح سعر النفط ) ( دوالر وبزيادة الى حد  ىذا اليـو
 ىذا المبمغ.في تصاعد، عمينا أف نسدد الفوائد لمبمد الذي نقترض منو بالوقت الذي نحف بمدنا بحاجة الى ىذه الفوائد أكثر مف حاجتو الى 

( أواًل أعطى لوزير المالية الصبلحية الكاممة باالقتراض وىذا خطًا، يجب أف تشكؿ لجنة مف أكثر مف وزارة والقرض مفتوح بشرط 5المادة )
ىي  1512( ترليوف دينار عراقي، مع العمـ موازنة 255( شير، ىذه )21( ترليوف في )14الضمانات المتكونة ال تكوف صعبة، لو نحسب الػ )

ء ( ترليوف دينار عراقي، االخوة في المجنة المالية استضافوا مجموعة مف الوزراء نسوا وزير الموارد المائية الذي ىو عنصر ميـ في الغذا225)
 خاصة ىو و وزير الزراعة، وزير الموارد المائية.

 -المعموري:كامل محمد النائب أمير  -
كف نطمب مف جنابكـ الكريـ اذا أمكف االستفسار أو ارساؿ القانوف الى المحكمة االتحادية بخصوص ما عفوًا سيادة الرئيس، طبعًا رأيكـ محتـر ل

 حصؿ مف جداؿ مف أخواني النواب مع جنابكـ الكريـ وكذلؾ مع.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

ة تنظر بدستورية القوانيف، ال صبلحية لممحكمة المحكمة االتحادية ال تمتمؾ صبلحية التشريع، التشريع لمجمس النواب، المحكمة االتحادي
ال االتحادية أف تسمب سمطة التشريعية، صبلحياتيا بالتشريع والرقابة، ال صبلحية ألي جية بالتشريع والرقابة إال مجمس النواب، أرجوا أف 

ف مخرجات مجمس النواب، الحكومة ىي مف تتنازلوف سيادة النائب، ىذه صبلحيات فوضيا الشعب لممثميف الشعب، المحكمة االتحادية ىي م
 مخرجات مجمس النواب، كؿ ما معنييف األخريف ال نسأليـ عف صبلحياتنا، ال تتنازلوف عف صبلحياتكـ باالحتكاـ الى غيركـ.

 -المعموري:كامل محمد النائب أمير  -
طوارئ التي دعتنا الى تشريع ىذا القانوف حاليًا أو التصويت أبدًا ال نتنازؿ عف صبلحياتنا، لكف حصؿ تداخؿ في ىذه النقطة وال نعمـ حالة ال

 عمى ىذا القانوف.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 السيد النائب، المجمس ىو سيد نفسو، ىو مف يقرر.
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 -المعموري:كامل محمد النائب أمير  -
 نحف مذكور حالة طوارئ سيادة الرئيس.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 أو أمف غذائي طارئ. موازنة طارئة

 -المعموري:كامل محمد النائب أمير  -
 أيف البند الذي موجود؟

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 ال تمتمؾ المحكمة االتحادية صبلحية النظر في ىذه.

 -المعموري:كامل محمد النائب أمير  -
مف الغذائي فعبًل ىو ى استضافة وزير التجارة لنعرؼ األآلف أمامي، أتمنىذا القانوف حاليًا موازنة كاممة تفتقد الى رواتب الموظفيف، فقط كاممة ا

 في خطر حتى نمضي في ىذا المشروع كما أنتـ تطمبوف ولتكوف الصورة واضحة أماـ الشعب، أف المبمغ التخصيصات التي تطمبونيا.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 ال تريد الفبلحيف تصرؼ؟
 -لمعموري:اكامل محمد النائب أمير  -

 ( مميار كـ المتبقي؟355( مميار، أتمنى التأكيد مف المتبقي كـ حتى نمضي نحف صحيح، صرؼ )355مستحقات الفبلحيف قبؿ شير صرؼ )
 -المعموري:كامل محمد النائب أمير  -

( مف 31مادة موجودة سابقًا مشرعة رقميا )سيادة الرئيس طبعًا نحف أكيد مع تقوية السمطة التشريعية ومعكـ في ىذا الكبلـ، لكف القوانيف تشرع و 
( 4) النظاـ الداخمي لمجمس الوزراء، ىذا الذي ىو جرى أمامنا، نكمؿ ما تبقى مف النقاط، أف المبمغ التخصيصي كبير جدًا والذي يبمغ أكثر مف

مشروع الموازنة االتحادية، حقيقة يرجى، قانوف  ترليوف دينار قابؿ لمزيادة، ممكف االستفادة مف ىذه المبالغ في اجمالي مبالغ النفقات في دعـ
( وىو يموؿ مف مصادر أخرى مجيولة، ماذا نقصد 3االقتراض مشكوريف االخوة تـ رفعو مف المادة، يرجى حذؼ المادة مف المادة ثانيًا )

، مف أي مصادر ممكف تمويؿ بالمصادر أخرى؟ مف أيف يموؿ ىذا الحساب مف مصادر أخرى؟ أي مصادر نقصد فييا، يعني مصادر مفتوحة
( أواًل لـ يذكر في ىذا البند ما ىي آليات الحد مف الفقر، حقيقة الى حد اآلف ىي مجيولة، البطاقة 2ىذا الحساب؟ لـ يذكر في ىذا البند المادة )

خارج البمد؟ نحف اآلف في موسـ التموينية جيد ال توجد لدينا أي أشكالية فييا، شراء محصوؿ الحنطة والشمب ىؿ ىو مف داخؿ البمد أو مف 
، وىذا حنطة، اذا كاف مف خارج البمد وأنتـ تعمموف فييا صفقات فساد، يؤتى بالحنطة مف خارج البمد وتصدر الى المخازف العراقية وتؤخذ مبالغيا

 كوف يؤخذ في الحسباف وأنتـ عمى عمـ بيذا، بالنسبة لتسديد مستحقات الفبلحيف نحف معكـ لكف.
 -ئيس مجمس النواب:السيد ر  -

 كيؼ نعمـ أنو يجمبونيا مف خارج البمد ويدخموىا وتصرؼ؟
 -المعموري:كامل محمد النائب أمير  -

 واهلل أنا ممكف أقدـ لكـ تقرير في ىذا وموجود.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 ال فقط وضحيا لي كيؼ نعمـ.
 -المعموري:كامل محمد النائب أمير  -

 ىذا فساد مالي واداري تيريب.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -
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 جنابؾ تقوؿ تعمموف، فقط ممكف توضحيا لي حتى أجيبؾ نعمـ أو ال نعمـ.
 -المعموري:كامل محمد النائب أمير  -

ى المخازف العراقية بخمطيا مع الحنطة اآلف بأستيرادىا مف الخارج بمبالغ بأقؿ مف ما ىو بتسعيرىا في داخؿ البمد، يتـ تصديرىا مرة أخرى ال
 الحنطة الموجودة وتستمـ مبالغ.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 يعني قصدؾ تستورد أو تيرب؟

 -المعموري:كامل محمد النائب أمير  -
 تستورد وتدخؿ الى المخازف العراقية بمبالغيا.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 ربيف يدخموىا وتدخؿ الى المخازف.الدولة تستورد وتدخميا في المخازف أو مي

 -المعموري:كامل محمد النائب أمير  -
ـ في ىذا الميربيف، أنا ال أتيـ الدولة عفوًا، الميربيف والتجار، أنا حاليًا سوؼ يكوف التسويؽ ليس عف طريؽ الدولة فقط، ىنالؾ شركات سوؼ تقو 

 عد ذلؾ التجار يقوموف بتسويقيا الى المخازف والسايموات.العمؿ، الشركات ىي مف تقـو في ىذا وتسميميا الى التجار، ب
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

جنابؾ سوؼ تكمؼ نيابًة عف اخوانؾ بمتابعة ىذه الفقرة واعبلـ المجمس الخروقات أيف في أي مخزف وفي أي منفذ حدودي، تشكيؿ لجنة تكوف 
 في رئاستؾ، تكوف في رئاستؾ لمتابعة المنافذ الحدودية.

 --النائب حسن كريم مطر الكعبي: -
( مميوف طف، نحف اآلف أف شاء اهلل في موسـ الحصاد سوؼ 4ال ليس، فقط توضيح لمسيد النائب ولبقية النواب، سيادة الرئيس العراؽ يحتاج )

( مميوف طف، ىذه سوؼ 1الى )( مميوف طف، يعني نحتاج 2( الى )1,4يكوف لدينا ما يقارب وحسب توقعات وزارة الزراعة و وزارة التجارة )
نشترييا، اذا كانت الحنطة ميربة وتأتي الى العراؽ فنحف نشترييا بسعر الدولة، يعني ىو سوؼ لف يؤثر شيء بالعكس، سوؼ أقوؿ لؾ بعد 

وس كورونا التي و ثبلثة اذا تحصؿ أزمة، تحدث قرصنة عمى الحنطة في البحر مثمما حصمت عمى المواد المستخدمة لموقاية مف فاير أيوميف 
ياـ، ىذه سابقا )طبعًا ليست لمنشر(، ىذه سابقًا مف كانت الحنطة ا ميربيف ييربوف لنا حنطة ىذه األحصمت حتى في أوربا، فأتمنى واهلل تحظر لن

ال يوجد لدييا خزيف (، اآلف ىي نفسيا ىذه الدوؿ أعمف بأنو 75( و )65تي مف بعض الدوؿ المجاورة بػ )أ( وكاف طف الحنطة ي345ترييا بػ )نش
 لمدة ثبلثة أشير يكفييـ، فأيف يحصؿ التيريب

 -المعموري:كامل محمد النائب أمير  -
 أنا سوؼ أكشؼ لؾ الممفات السابقة بناًء عمى تكميؼ السيد الرئيس.

 -الصالحي:فتح اهلل النائب أرشد رشاد  -
ـ المجتمع لكف و ية لعمـو المجتمع، عندما نقوؿ عموىو توفير المواد الغذائمف الغذائي سيدي الرئيس حسب القانوف الدولي التعريؼ الدولي لؤل

مكاف لذوي الدخؿ المحدود، لذلؾ العنواف ينبغي أف يكوف أعادة النظر في أسـ القانوف )قانوف األمف مف الغذائي ىنا أنو نوفر بقدر األنحف األ
( ترليوف وحتى تكوف لذوي الدخؿ 1( أو )2( ترليوف، يعني ممكف يكوف )25لماذا )( بالنسبة لمقروض الداخمية قمنا ترفع، 2الغذائي(، المادة )

( مميوف طف، أنا لـ أشاىد 4خريف، يصيب االستاذ حسف الكعبي يشير الى أنو العراؽ بحاجة الى )قة الفقيرة ولتشغيؿ العاطميف ولآلالمحدود، لمطب
راضي الزراعية، بحيث الفبلح في محافظة كركوؾ ال يستطيع أف تولية عمى ىذه اآل( عاـ الدولة مس35دولة لدييا أراضي زراعية مر عمييا )

رض التابعة ليا الزراعة سابقًا، ال توجد دولة األخ فبلح زيداف موجود ىنا وىو كاف وزير ات مجمس قيادة الثورة السابؽ واأليزرع أرضو بسبب قرار 
حف نقوؿ دعونا نجمب حنطة مف استراليا أو مف أوكرانيا أو مف، ألغوا قرارات مجمس قيادة موجودة، مستولى عمييا وال يستطيع الزراعة الفبلح ون
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وؿ الثورة ودعوا الفبلح في كركوؾ يزرع أرضو، ال يدخمونو لمخطة، كؿ سنة نحف نتوسؿ بالوزراء، دخموه لمخطة حتى يستطيع الفبلح يسمـ المحص
 الذي عنده.

%( لممديونية الخارجية، ىؤالء المفروض يكوف بياف 25( لتعزيز السيولة الوقائية لمخزينة العامة، )%25( بالنسبة )2سيدي الرئيس المادة )
توضيحي )جدوؿ( جدوؿ تأتي مف الحكومة ما ىي تفاصيؿ ىذه البيانات، في نفس الوقت لـ يتضمف المشروع أي اشارة الى الحسابات الختامية 

 لمصرفيات الفعمية.
 -الجبوري: شيخانالنائب حيدر عمي  -

عادة مشروع قانوف الدعـ الطارئ لؤلمف الغذائي والتنمية الى الحكومة ويكوف بالصيغة التالية، يكوف مشروع قانوف لمدعـ الطارئ  لؤلمف إمطموب 
 الغذائي ودعـ الزراعة وترفع كممة تنمية والمواد القانونية المتعمقة بيا.

 -:ىاشم عبد الحسين البراىيميالنائبة ابتسام  -
ع أسعار بالنسبة لمقانوف مثمما قمنا المشروع مخالؼ لمقانوف، لكف سوؼ نمضي فيو، استضافة وزير المالية طرح تقديـ موازنة طارئة لمعالجة ارتفا
ف، وتوفير المواد الغذائية ومساعدة الطبقات الفقيرة، ورفع مبالغ الحماية االجتماعية، والمزارعيف، ودعـ المنتج المحمي، ومستحقات الفبلحي

، نطمب االستفادة مف الوفرة المالية لدعـ ىذه المشاريع ألف ىدـ  ىذه المشاريع تسريح المبلييف مف االيدي العاممة االعبلؼ لممربيف وبسعر مدعـو
رئ وتوفير خزيف لكؿ المواد ( مخالفة لمقانوف وال يمكف أعطاء صبلحية لموزير لمتبلعب باألمواؿ، معالجة حالة الطوا3وزيادة البطالة، ثانيا المادة )

لة الميمة، لماذا نقترض ونحف لدينا وفرة مالية مف النفط، ونحمؿ أجيالنا تسديد ىذه القروض، محافظة كرببلء بحاجة الى دعـ مستمر مف الدو 
روع ورفع كممة التنمية وجعمو وبالذات ىذه الموازنة كونيا تستقبؿ مبلييف الزائريف ودعـ المشاريع الميمة العمار المحافظة، تصحيح أسـ المش
 لدعـ األمف الغذائي، إلغوا االستيراد، ادعموا الفبلح والمنتج ودعوه يزرع حتى يوفر المواد الغذائية الميمة لممواطنيف.

 -:احمد غفور النائب أوميد محمد -
د أغمب النقاط ذكرىا أخواني وأخواتي، لكف لدي سيادة الرئيس أعضاء المجنة المالية المحترميف وبقية الزمبلء، السبلـ عميكـ، طبعًا أعتق

( المشروعات، الوزارات، الجيات الغير مرتبطة بوزارة والمحافظات الغير منتظمة، أنا أقترح ىذا أساسًا يعني ال يخص 2، المادة )مبلحظات
، اذ كانت ىنالؾ مشاريع متوقفة، نفس المادة مشروع القانوف، نشترط بأف تكوف مشاريع فقط المشاريع التي تخص االنتاج المحمي والزراعة فقط

( ىنالؾ استثناء لمحافظتيف فقط، أرغب بتوضيح مف أعضاء المجنة المالية، لماذا تستثنوف محافظات دوف اخرى؟ أذا أمكف أف 2طبعا الفقرة )
المحافظات التي تكوف نسبة البطالة فييا  تضيفوف محافظتيف المثنى والديوانية وأيضًا حمبجة وكركوؾ، باعتبارىا مف ضمف وزارة التخطيط مف

%(، أرجوا شطب 24( بنسبة )2( سيادة الرئيس تمنح الوزير سمطة في ىذا القانوف يعني التصرؼ في النفقات المذكورة المادة )3كبيرة، المادة )
التنفيذية، باعتبارىا طارئة واذ كاف  ىذه المادة ألنو القانوف اذا أمكف أف نصوت في داخؿ مجمس النواب ال يمكف أف يتصرؼ بيا السمطة

( يعني أرجوا أف يكوف ىنالؾ سقؼ زمني ليذا باعتبارىا طارئة، واذ أمكف أف يشترط 25%(، المادة )4ضروريًا تتركوف النسبة الى أقؿ )
ي، مبلحظتي االخيرة بالموازنة، يعني نصوت عمى المادة بأف يكوف شرط الموازنة بأسرع وقت تكوف حاضرة داخؿ مجمس النواب العراق

 1523,1524,1525وبوقتيا كانت في سنوات  مستحقات الفبلحيف، طبعا الحكومة السابقة كاف لدييا تقصير في صرؼ مستحقات الفبلحيف
%( صعدت، ليذا ال بد أف 14( دوالر أمريكي، لكف حاليا سعر صرؼ الدوالر تقريبا )255( مقابؿ كؿ )215كانت سعر صرؼ الدوالر )

كومة مقابمة مع سعر صرؼ الدوالر أف تضيؼ ليا مستحقات وأف تبلحظوف نسبة سعر صرؼ الدوالر باعتبارىا عمى كؿ طف ازدادت يكوف ح
(14.)% 

 -النائب طارق الخيكاني: -
فقرات وحذفت بعض طبعًا نشكر المجنة المالية لجيودىا الكبيرة التي بذلتيا خبلؿ ىذه اليوميف بسبب االجتماعات الكبيرة والتي أوصمت بعض ال

%( مصروفات طارئة باقتراح مف زير المالية وبموافقة مجمس 4( )5الفقرات وأضافة بعض الفقرات، أنا أؤكد فقط عمى قضيتيف، ىي القضية )
%(، ىذه يوجد 24)( لوزير المالية تعديؿ النفقات المذكورة في المادة الثانية مف القانوف لغاية 3الوزراء، نفس القضية أضافيا في المادة الػ )

 مواؿ، يعني أتمنى مف المجنة المالية أف تنظر الى ىذه الفقرتيف وتوحدىا وتعطينا رأي واحد.بلعب يحدث فييا في قضية توزيع األت
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و خواف تعمموف أنأشرؼ وكرببلء المقدسة، حافظتيف التي ىي محافظة النجؼ األالقضية الثانية أخواف أكثر نائب سأؿ عمى قضية استثناء م
ىذه المحافظتيف باعتراؼ وزارة التخطيط نسبة السكاف الذي فييا زادت نصؼ بالمائة، يعني وزارة التخطيط تعتبر محافظة كرببلء 

 1523( مميوف نسمة، اآلف موجودة بسبب النزوح عاـ 1( اآلف نفسيا وزارة التخطيط تقوؿ محافظة كرببلء تصؿ الى أكثر مف )2,155,555)
( زيارات يصؿ عدد الزائريف الذي 5ح الى محافظة كرببلء، اضافة الى ذلؾ الزوار الذيف يدخموف الى محافظة كرببلء، )واآلف مستمر النزو 

( مميوف، ال توجد محافظة مف محافظات العراؽ تدخؿ ليا ىذه االعداد، وىذه تعمـ تحتاج الى خدمات 45يدخموف محافظة كرببلء أكثر مف )
ة ىي ؿ محافظة كرببلء والنجؼ، أرجوا أف ىذه االعتراضات توثؽ أماـ المجنة المالية باعتبار أنو المجنة الماليوجميع محافظات العراؽ ىي تدخ
 سباب الموجبة لقضية النظر أو خصوصية ىذه المحافظات بسبب الصرؼ.التي حددت ىذه المحافظتيف أل

 -الشبالوي:عباس عبد المي النائب حميد  -
سعار العالمية وارتفاع سعر صرؼ الدوالر يؼ الضائقة المالية أو ارتفاع األب، اذا كاف اليدؼ مف ىذا القانوف ىو تخفالسيد الرئيس، السادة النوا

وزارات أماـ الدينار العراقي، التخفيؼ عف المواطف العراقي فباالمكاف معالجة ذلؾ مف خبلؿ دعـ الدينار العراقي، واف كاف اليدؼ ىو السماح لم
، واف كانت لدينا صبلحية لتشريع قوانيف فييا جنبة 2/21مكاف تعديؿ قانوف االدارة المالية وخصوصًا ما يتعمؽ بفقرة الصرة بصبلحية صرؼ فباال

أف يؤخذ مالية فمماذا ال نذىب الى تشريع قانوف الموازنة االتحادية لجميورية العراؽ ليذه السنة، واف كانت ىذه أو ىذا القانوف ىو طارئ فيجب 
عتبار أف ىنالؾ محافظات منتجة لمنفط، وىنالؾ محافظة تعاني مف ابادة جماعية، ىذه االبادة شممت جميع الكائنات الحية بسبب بنظر اال

كومة المموثات النفطية، اآلف ال تكاد ترى منطقة في محافظة البصرة وليس فييا شعمة نفطية، بالتالي العتب ليس عمى الحكومة فقط باعتبار الح
ة عمدًا في ىذا، العتب عمى اخوتنا في المجنة المالية ورغـ شكرنا لجيودىـ لكف يجب أف تضمف البصرة، وتضمف تخصيصات أىممت البصر 

 البترو دوالر لممحافظات المنتجة في ىذا القانوف.
 -السيد رئيس مجمس النواب: -

 نعالج كممة عتبنا بكممة طمبنا مف المجنة المالية وأممنا بالمجنة المالية.
 -الربيعي:ياسين لنائب أحمد طو ا -

مبلحظات سريعة، ىنالؾ اشارة واضحة في القانوف بأف تصؿ االمواؿ المخصصة مف الزائد عف الصرؼ الفعمي لمسنة الماضية بما يصؿ الى 
اضحة في الموازنة ( ترليوف، وىو مبمغ كبير ومبالغ فيو وال يمكف تحصيو بسيولة، واذا حصؿ ىذا المبمغ فيو يدؿ عمى انعداـ رؤية و 14)

قي السابقة، ثانيًا أف القانوف يمثؿ قي حقيقتو صيغة أخرى مف صيغ توزيع أمواؿ النفط عمى أنشطة غير انتاجية تكرس احادية االقتصاد العرا
منفط وبالخصوص وال تسعى الى تنويعو وال تستيدؼ التنمية، وكذلؾ يعني اثني عمى ما ذكره اخواني فيما يخص استحقاؽ المحافظات المنتجة ل

( ترليوف 25محافظة البصرة ومراعات تشغيؿ شبابيا العاطميف والخريجيف، يذكر القانوف أحد موارد الصندوؽ مف القروض بما يصؿ الى )
د %( ىو لتسدي25دينار، وفي نفس الوقت طبعًا بالتأكيد الكؿ رافض لمبدأ القروض، في نفس الوقت يشير الى أنو أحد موارد الصرؼ بنسبة )

دـ المديونية الخارجية وديوف استيراد الطاقة والغاز، فتناقض واضح بالموضوع، اعتقد أنو في حاؿ اقرار القانوف سوؼ يكوف شرعنة وتبرير لع
زير و المضي بقانوف الموازنة العامة، وفي حاؿ اقرار قانوف الموازنة العامة سوؼ يكوف تداخؿ واشكاليات واضحة بيف، الغريب أف القانوف يمنح 

( ترليوف 4%( وىو مبمغ كبير جدًا بحسب المبمغ الكمي بحيث يتجاوز )24المالية انفاؽ صرفيات طوارئ مف ىذا القانوف بنسبة تصؿ الى )
باالنفاؽ الفعمي لمسنة الماضية،  21الى  2دينار، القانوف يمنح استثناء بالصرؼ خارج ضوابط قانوف االدارة المالية وبمعنى أكثر مف نسبة 

( ترليوف، وىذا القانوف طبعا يبتعد عف عنواف االمف الغذائي والتنمية بحيث أنو بالعمؽ 25قانوف يخوؿ وزارة المالية االقتراض لممشاريع بقيمة )ال
 سوؼ يكوف دافع لبلقتراض الخارجي، القانوف يعفي المشروعات المشمولة مف الضريبة والرسـو الكمركية، وىذا تفريط واضح بايرادات ميمة
غير نفطية، الجية التي طرحت الموضوع مثؿ ما اشار االخوة أنو حكومة تصريؼ اعماؿ وىمية وأعتقد أف ىنالؾ اشكالية قانونية في 

 الموضوع، توجد معمومات أنو مشروع القانوف لـ يعرض عمى مجمس الدولة الذي ىو مجمس شورى الدولة سابقًا.
 -:قاسم حمو  مزاحم النائب-

 مالية، الحقيقة الفقير المتضرر، الفبلح، العامؿ، العوائؿ الفقيرة، جميعيا تنتظر قانوف طوارئ لدعميا، وأنا أقوؿ لمجنة المالية لطفاً شكرًا المجنة ال
نة مراعات الوضع الخاص لمحافظة نينوى، وضع محافظة منكوبة وأيضًا نسبة الفقر جدًا عالية أسوًة بالمحافظات االخرى، وال ننسى أيضًا المج
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%( لممستمزمات الطبية واالدوية، كما تعمموف المستمزمات الطبية ال تكفي إال 25-4لمالية أف تيتـ بتوفير نسبة مف ىذا القانوف وأقترح )ا
%( مف احتياجات المحافظة، الفبلح ليس فقط تسديد مستحقات الفبلح 15ألسابيع أو أياـ في كؿ محافظة واالدوية احتياجاتيا تكفي فقط لػ )

دعـ الفبلح وأقترح استدعاء وزير الزراعة واالستماع الى رأيو لدعـ االعبلؼ واالسمدة ومنظومة الري، ال ننسى دعـ المشاريع المتمكئة  وأنما
والميمة وخاصة في محافظات نينوى وىي ميمة لؤلمف الغذائي وايضًا ميمة لمستقبؿ العراؽ، معمؿ أدوية نينوى المدمر بالكامؿ، مشروع ري 

الميمؿ، المستشفيات التعميمية المدمرة في ىذه المدينة، كؿ ىذه المشاريع المتمكئة والمدمرة أرجوا مف، أيضًا ال ننسى تسديد حقوؽ  الجزيرة
( مميار دينار عراقي لكي نغمؽ ىذا الممؼ الميـ وأيضًا 255( مميار دينار عراقي أو )155( ألؼ متضرر يحتاجوف الى )75المتضرريف، )
ف المدخرة في وزارة المالية خبلؿ فترة داعش االرىابي، أمور كثيرة وميمة ونرجوا مف المجنة المالية استضافة وزير الزراعة، وزير حقوؽ الموظفي

 الموارد المائية، وزير الصحة، وزير التجارة، لبلستماع الى رأييـ ونحف مستعدوف لمحظور الى ىذه الجمسة.
 -النائب:-

اتب المجنة بأنو لـ توضع الفقرة كذا أو لـ يشار الى المحافظة كذا، حقيقة نحف الى حد ىذه المحظة في المجنة أكثر ع بعض االخوة نائبيف أو
ا تقريبًا واالخواف جميعًا لـ نضع أي فقرة، نحف فقط اآلف عممنا تقرير، ثبتنا بعض االشكاليات الموجودة، ولكف في قادـ االياـ أف شاء اهلل لدين

 ( أياـ.25-7ة أياـ، مف )عشرة اياـ الى ثماني
 -السيد شاخوان عبداهلل )النائب الثاني لرئيس مجمس النواب(: -

حظات سيادة النائب ىذه التفاصيؿ ذكرىا السيد رئيس المجمس، واالجرائات القانونية كانت القراءة االولى، اليـو القراءة الثانية، جميع المبل
 عنية حتى يتـ درجيا وتضمينيا.والمناقشات اليـو سوؼ يتـ تزويدىا لمجنة الم

 -:الركابي عادل حاشوش النائب -
يعني،  طبعًا المبلحظة االولى أنو ىذا المشروع أشبو مف الموازنة، فكاف يفترض مف الحكومة أرساؿ الموازنة ألف كؿ ما تضمنو ىو موازنة حقيقية

يوف الى ىذه النقطة، أسمو قانوف الدعـ الطارئ يعني يفترض أنو ىنالؾ أزمة المبلحظة االولى عمى المادة االولى أتمنى مف المجنة المالية أف ينتب
( تشير الى أف تمويمو يكوف مف االمواؿ الزائدة، ىذه أرجوا أف تنتبيوا ليا أعضاء المجنة المالية 1والقانوف جاء لحؿ ىذه االزمة، لكف المادة )

جد تمويؿ أصبًل مف وزارة المالية، وىذه الكممة اعتقد وجودىا غير منطقي، النقطة الثانية، )االمواؿ الزائدة( يعني اذا ال توجد أمواؿ زائدة ال يو 
، ال توجد حقيقًة منح وىبات واعانات أنما ىو فقط تمويؿ مركزي ( المنح واليبات واالعانات اعتقد ىذه وجودىا شكمي1الفقرة الثانية مف المادة )

في ضؿ ىذه الوفرة المالية، في ضؿ ارتفاع اسعار النفط، يجري الحديث عف موضوع القروض و تمويمو ( أنا أستغرب يعني 2مف وزارة المالية، )
، النقطة مف القروض وجعمو فقرة اساسية لتمويؿ الصندوؽ، أعتقد ىذا يتناقض تمامًا مع اسعار النفط الحالية والحمد هلل وفرة كبيرة )وفرة مالية(

تعمموف خمقت لدينا مشاكؿ سابقًا، يعني السنوي تمدد الى سنة أو سنتيف أو ثبلث سنوات وبالنتيجة الشركات  ( تمويمو سنوي، لماذا سنوي؟ ألنو2)
 جميعيا لـ تقبض استحقاقاتيا وترتب عمييا اندثار وأيضًا طالبوا بتخصيصات أضافية، فأعتقد يكوف فصمي عف طريؽ لجاف تشكؿ لمتابعة مراحؿ

ميـ وفي غاية االىمية ألنو نحف صوتنا في مجمس الوزراء، عوضنا المقاوليف عف سعر صرؼ الدوالر  االنجاز في أي مشرع كاف، ىذا جداً 
%( التي 24( أيضًا نسبة )2وغيره، وعوضناىـ عف االندثار، وىذه المادة أيضًا تستمر في نفس العممية ونفس النيج وىذا غير صحيح، المادة )

جدًا مبالغ فييا، أنا لدي معمومة مؤكدة جدا مف وزارة التجارة  تـ تسديد كؿ مستحقات الفبلحيف، ىذا  %(24ىي تحقيؽ االمف الغذائي، أعتقد الػ )
( ترليوف فنحف 24%( يعني اذا افترضنا مضى االقتراض وأصبحنا أماـ )24موضوع مؤكد لمسنوات السابقة وليذه السنة، بينما يشير ىذا الى )

( مميار دوالر، في حيف ىي مسددة ال السنوات السابقة وال السنوات الحالية، فيذا رقـ جدًا مغالى 21ر )نكوف خصصنا لوزارة التجارة ولدعـ الفق
التي ذكرت  فيو، أرجوا مف المجنة المالية أف تنتبو لو، تخفيؼ الفقر يعني أنا أستغرب أنو كممتيف تخص تخفيؼ الفقر، أواًل بالنسبة الى المحافظات

كف لنذكر ميساف، لنذكر ذي قار، لنذكر السماوة والديوانية ونينوى، أنا لدي معمومات وبحكـ عممي في وزارة العمؿ أعمـ كرببلء والنجؼ أنا معيا ل
ذوي نسب الفقر أيف وبؤر الفقر أيف كذلؾ، لنذكرىا أيضًا، سيادة الرئيس اذا تسمح لي، يعني موضوع الحماية االجتماعية لـ تذكر بشكؿ صريح، 

                                                        االعاقة.         
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 -:الجيالويكاطع جبار  النائب محمود شاكر -
( يكوف التوزيع بما 2( ثانيًا الفقرة )2حقيقة أثني عمى ما تقدـ فيو االخوة واالخوات النواب، لكف ىنالؾ فقرات بودي أف أوضحيا، ورد في المادة )

ب نسبة السكاف ومؤشرات الفقر، وأسأؿ ىنالؾ تساؤؿ ما ىو معيار الخصوصية؟ أال يفترض اعتماد مؤشرات الفقر كما يضمف عدالة التوزيع بحس
وح تفضؿ االخواف، وىي مرصودة في وزارة التخطيط وفؽ مسوحات فنية والتي عادًة تتصدر القائمة المحافظات الجنوبية ومنيا ذي قار التي تترا

ث في مؤشرات الفقر لمسنوات السابقة، ىي محافظة منكوبة، وىي أيضًا تدفع ضريبة أنتاج النفط مف خبلؿ االصابة في الترتيب االوؿ أو الثال
%( تسديد المديونية الخارجية وديوف 25(، )2بأمراض السرطاف واالعداد موجودة واالرقاـ لدى وزارة الصحة، ثانيًا ورد في رابعًا مف المادة )

( أف االقتراض الداخمي والخارجي ىو أحد مصادر الحساب وىذا في اعتقادي يعد 1قة، في حيف ورد في ثالثًا مف المادة )استيراد الغاز وشراء الطا
تناقض، فكيؼ نقترض لتمويؿ الحساب ويصرؼ مف الحساب لتسديد االقتراض، نقترض لتمويؿ الحساب ويصرؼ مف الحساب لتسديد االقتراض، 

ة داخمية تحتاج لمتمويؿ، ومف يسدد اقتراض خارجي يفترض أف يكوف لديو فائض مف النفقات، كذلؾ ورد في فمف يقترض يفترض لديو أبواب ميم
%( مف أمواؿ الحساب لممشاريع المتوقفة 24( أف تخصيص )1و  2( ثانيًا الفقرة )2(، يعني المادة )2( مف ثانيًا المادة )1( و )2الفقرة )

مف االولى واالكثر جدوى أف تخصص النسبة المذكورة فقط لممشاريع المتوقفة كونيا كثيرة وفي كؿ  والمتمكئة وأيضًا لمشاريع جديدة، وكاف
أنياء المحافظات وىي مشاريع تعاني االندثار وألف كمؼ االندثار في تزايد، كمما تطوؿ المدة تزداد كمفة االندثار، ويكوف الحساب أكثر جدوى ب

يرة مف المشاريع بدؿ مف ارباؾ الحساب المقترح بمشاريع جديدة ويترؾ أمر تمويميا لتنمية االقاليـ مشكمة استمرت سنوات وىي توقؼ أعداد كب
 والموازنة االستثمارية الوزارية، وبذلؾ يكوف االمر أكثر تنظيمًا، أضافًة الى أقترح اف يكوف العنواف باالمف الغذائي فقط.

 -:عبد لفتو الحسناوي النائب حيدر طارق -
( ترليوف 24قترح تعديؿ اسـ القانوف )مشروع قانوف الدعـ الطارئ لبلمف الغذائي( فقط، ىنالؾ عدة نقاط أكيد، أوال تقميؿ المبمغ حيؽ رقـ )ابتداًء ن

تمثمة المكبير جدًا مبالغ فيو باعتبار ىو لبلمف الغذائي ىو طارئ، ثانيًا أف نصوص ىذا القانوف ال تحمؿ الفمسفة والغاية االساسية مف تشريعو و 
عـ في االمف الغذائي، وال يتـ ىذا اال مف خبلؿ تطوير السياسات العامة لمدولة في القطاع الزراعي والصناعي التي تسيـ مساىمة فعالة في د

؟ ونعمـ ج يدًا أنيا االمف الغذائي، ثالثًا كيؼ يعفى أصحاب الشركات ورؤساء االمواؿ المتعاقدة مع الدولة أو المقرضة ليا مف الضرائب والرسـو
تراض داخمي تسيـ في رفد الموازنة العامة لمدولة، رابعًا عدـ الذىاب نؤكد عمى ما جاء في تقرير االخوة في المجنة المالية، عدـ الذىاب الى أي اق

( 24ثانيًا )%( بأف 24( بأنو ىنالؾ نسب مئوية لمتمويؿ التي ىي بأف أواًل )2أو خارجي، خامسًا وجود نصوص في القانوف بخصوص مادة )
%( ال أعمـ النسب 24%( عمى وفؽ أي أساس ىذه، عمى أي أساس ىو أصبًل  ىو قانوف االمف الغذائي )4%( خامسًا )25%( رابعًا )25ثالثًا )

%( وغيرىا عمى أي اساس، وما ىو الجدوى منيا؟ ساسًا اعطاء وضع خاص لمنجؼ االشرؼ 25%( أخرى في البند الثاني و )24االخرى )
ء المقدسة أكيد النجؼ االشرؼ وكرببلء مدف جاذبة لمسكاف فبالتالي اليـو زيادة كبيرة في عدد السكاف في النجؼ االشرؼ وفي كرببلء مف وكرببل

 غير المناسبات الدينية فبالتأكيد ىذه النقطة ميمة أكيد. 
 -النائب عالء كامل جبار معيبد الركابي: -

العراقي إعداد مشروع الموازنة العامة والخطط التنمية ىي مف صبلحيات مجمس الوزراء حصرًا، إذا كاف ( رابعًا مف الدستور 75أواًل المادة )
أف يرفع عف قانوف أشبو ما يكوف بموازنة لماذا ال يرفع مشروع قانوف  وحكومة تصريؼ أعماؿ إذا كاف مف حقمجمس الوزراء الحالي ىي 

مية واالقتراض بشكؿ تفصيمي إذا كاف ىذا مف حقيـ ىذا أواًل، ثانيًا مف يكوف العنواف ىو الدعـ الموازنة االتحادية، حتى نتكمـ عف قضايا التن
نساف عندما نقوؿ ىذا قانوف لمدعـ الطارئ لؤلمف الغذائي، الدعـ ساس ذوي الدخؿ المحدود األجب أف يستيدؼ القانوف بالدرجة األالطارئ ي

الطبقة ذات الدخؿ المحدود مف نقوؿ الدعـ الغذائي يوجد مواد أساسية يجب أف تصؿ عف طريؽ الطارئ لؤلمف الغذائي الناس الطبقة الفقيرة 
مواؿ المقدمة إلى وزارة التجارة حتى تدعـ يادة األالبطاقة التموينية  كاف يجب مف البداية أف يكوف ىناؾ تخويؿ عف طريؽ مجمس النواب لز 

طيع استيداؼ الطبقة الفقيرة، ثانيًا الفقير المادة التي ال يستطيع أف يحصؿ عف طريؽ البطاقة البطاقة التموينية مف ناحية النوع والكـ حتى نست
ساسية في ىذا المقياس الطحيف يفترض أف يشمؿ القانوف إعفاء التجار الذي يستوردوف ترييا مف القطاع الخاص المادة األالتموينية يذىب ليش

وجبة إذا  سماؾ كؿ أربعيف إلى خمسيف يـو ينزؿسعار الدواجف ومزارع األي عمى األور الرقابالطحيف مف، في سبيؿ أف نستطيع أف نمارس الد
عبلؼ سماؾ نعفي ىذه األالدواجف واألعبلؼ التي تصؿ إلى ر يستطيع أف يأكؿ يجب أف ندعـ األمف الغذائي حتى الفقيفعبًل نريد أف ندعـ األ
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خوة الزمبلء، لكف بعض المبلحظات غير ف أعيد النقاط التي تحدثوا بو األ، طبعًا ال أريد أوالمواد الداخمة في صناعتيا مف الكمارؾ والضرائب
خوة ة، ايضًا قضية االقتراض وضحوا األ( تريميوف دينار عراقي غير موضح ىذه كؿ شير كؿ سنة غير واضح14واضحة بيذا المشروع مثبًل )

( ايضًا بعض المبلحظات 7ساس سنوي في المادة )أسوؼ أنا أثبت لكـ عمى حظات الكراـ حتى ال نعيدىا لكف مف يقوؿ سنويًا في بعض المبل
( تريميوف ويمكف أف تتضاعؼ إلى 1%( مف أصؿ ىذا المبمغ بحدود )4%( تكوف فقط صبلحية السيد وزير المالية )4الميمة مف نقوؿ )

يضًا في بعض المادة التي تتكمـ أواؿ وكيؼ طريقتيا، ممواؿ كيؼ تصرؼ ىذه األ%( تريميوف غير واضحة ىذه األ5ى )%( قد تصؿ إل24)
 عف استثناء محافظة.

  -السيد شاخو وان عبداهلل احمد عبد القادر طالباني )نائب رئيس المجمس(: -
 السيد النائب ىذه المبلحظات القيمة بإمكانؾ تكتبيا وتعطييا إلى المجنة المالية.

 -النائب حيدر السالمي: -
ومة بالضبط غذا نحف كمجمس تشريعي ورقابي أعتقد ىذه امور ترقيعيو يؤدي أف القانوف الذي أرسمة لنا بالحقيقة ىو ترقيع ال أعرؼ دور الحك

ال خطائيـ ضعؼ في االدارة وبالتالي نحف نتماشى معيـ ويوجد أمر ميـ جدًا بأف مف أستدعينا وزير المالية يبدو ما كاف صاغي لنا بشكؿ 
اء خارج عف ما طالبنا بو إذا كاف البد مف تمشية ىذا القانوف أواًل اتفؽ مع أخواني بحصرة باألمف الغذائي فقط وأبعاد كؿ جيد بدليؿ أتى لنا اشي

( تريميوف يعني الحكومة يوجد بو مؤشر 14المشاريع لكوف يحتوي عمى مفردات مرنة ومطاطة مثؿ زائدة االمواؿ الزائدة كـ عمى أف يزيد عف ) 
مف ىذا المبمغ، يعني كيؼ يتصرؼ بو وأمور ثانية النسب التي تحقؽ المجنة المالية أرجو أف تتحققوا مف ىذه النسب، نسب ىذه عندىا أكثر 

يكوف ىناؾ نتائج ىذه النتائج تأتي نتيجة دراسات البد اف تحصموف عمى دراسات التي أتت مف ىذه النسب وما أضف الدراسات موجود بدليؿ 
ؿ مف ىذه النسب، مف أتى وزير المالية طالبنا بسد رمؽ الفقراء االمف الغذائي الشعب العراقي يأتي بفقرة الذي ىو أعطى فقرة لنفسة بأف يعد

و وأف كاف يريد أف يسد االمف الغذائي لدوؿ الجوار تسديد استيراد الغاز وشراء الطاقة معقوؿ الذي أتينا بو ونريد ندعـ دوؿ الجوار أرجو أف ننتب
حتى ال يكوف  1511( منو يجب أف نقوؿ أخر شيء لغاية إقرار الموازنة العامة االتحادية 25أف نعطي صؼ المؤقتة بالمادة )البد أيضًا يجب 

 سنة في كؿ أزمة وأي مشكمة يتـ ترؾ الموازنة ويأتي بمشروع مثؿ ىذا المشروع. 
 -النائبة سروه محمد رشيد ميران زنكنو: -

جات والمواد الغذائية بشكؿ كبير في المحافظات العراقي، وىذا يعد مف أخطر االزمات التي يأثر سمبًا عمى ىناؾ ارتفاع كبير في االسعار المنت
 المواطف وخصوصًا أصحاب ذو الدخؿ المحدود كونو مف االحتياجات ضرورية لممواطف، لذلؾ أقترح بعض الحموؿ عف طريؽ ىذا القانوف.

 قية الميممة.أواًل: إعادة تشغيؿ المصانع والمعامؿ العرا
 ثانيًا: دعـ القطاع الخاص والمنتوج الوطني لبلكتفاء الذاتي.

 ثالثًا: أنشاء شركات استثمارية زراعية والحيوانية في بمدنا العراؽ ممموكة لمدولة وبدعـ مف صندوؽ االستثمار.
البيض والفاكية والحمضيات والتمور والخضراوات وذلؾ رابعًا: كذلؾ نقترح زيادة المحاصيؿ والمنتوجات االسماؾ والدواجف والحميب ومشتقاتيا و 

 مف قبؿ الشركات استثمارية مدعومة مف قبؿ صندوؽ االستثمار.
إلى  1525خامسًا: دعـ فبلحي وذلؾ بالمواد الكيميائية واالسمدة وغيرىا مف المواد التي تخص الفبلحيف بسبب ارتفاع سعر االسمدة مف سنة 

 %(.55بنسبة ) 1511سنة 
 سًا: شراء محاصيؿ الزراعية مف الفبلحيف دعـ القطاع الخاص بأسعار معدومة وذلؾ لبلستثمار أيدي العاممة العراقية.ساد
المحترمة وعمى السادة والسيدات  وأخيرًا بوجودكـ المبذولة وخدمة ليذا الشعب وحرصًا عمى االيدي العاممة العراقية أقترح عمى ىيأة الرئاسة 
النواب تعديؿ القوانيف التي تخص دعـ المنتوج الوطني وأقترح بأف تراعي الوضع الخاص بمحافظة حمبجة أسو عضاء النواب مجمس أ

( البند االوؿ أطمب أضافة تسديد مستحقات الفبلحيف إقميـ 2بالمحافظات النجؼ االشرؼ وكرببلء المقدسة، واما بالنسبة لمقانوف المادة )
 ال يممؾ قراره. كردستاف، وباألخير مف ال يممؾ غذائو
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 -النائب نو رمين معروف غفور امين حمو امين: -
ف بالنسبة لعنواف القانوف أجد أف ىناؾ العنواف فضفاض جدًا وخاصة أسـ الحساب، ال يمكف تحقيؽ أىداؼ ىذا القانوف او جزء مف ىذه العناوي

وض مالي بأمواؿ مصدرىا االقتراض، لذا اقترح أف يكوف ىناؾ بمحتوى ىذا القانوف خاصة موضوع التنمية ال توجد تنمية طارئة وال يوجد ح
( خاصة المصادر تمويؿ الحساب 1تعديؿ عنواف القانوف واالقتصار عمى االمف الغذائي وتخفيؼ الفقر جوىر القانوف أو ىذا القانوف المادة )

مواؿ زائدة طالما ىي امواؿ زائدة يعني لماذا لـ تصرؼ ىناؾ تعارض وتضارب يمكف ذكروا السادة النواب قبؿ، ال يمكف تمويؿ ىذا الحساب بأ
ذا لـ تكف ىناؾ أمواؿ زائدة بالموازنة لمسنوات ذا كاف الموضوع بيذه االىمية كيؼ يمكف ضبط ىذا الحساب بأمواؿ الزائدة وا   في حينيا؟ وا 

حقيؽ حوض مالي بأمواؿ مف الديوف أو مف االقتراض، السابقة، موضوع القروض الداخمية والخارجية التي ذكروىا االخواف قبؿ ولكف ال يمكف ت
( الفقرة ثانيًا رقـ واحد بنياية السطر بسبب عدـ التمويؿ واقترح عدـ أضافة ارتفاع التكاليؼ يعني سبب أخر سبب تغيير 2نقطة أخرى المادة )

نما بسبب ارتفاع سعر الص رؼ الدوالر، النقطة الثانية المشروعات اقترح سعر الصرؼ الف ىناؾ مشاريع متمكئة ليس بسبب عدـ التمويؿ وا 
( مف نفس المادة أرجو أضافة محافظة 2أضافة المشروعات االنتاجية والخدمية الجديد ذات الصمة االمف الغذائي تحديدًا يعني وبالنسبة لمفقرة )

 حمبجة ومراعاة خصوصية ىذه المحافظة.
 -النائب باسم نغيمش جميف زغير الغريباوي: -

لرغـ مف أىمية موضوع االمف الغذائي ودعـ الطبقات الفقيرة ال أف ىذا العنواف عنواف ىذا المشروع ال يعكس الفمسفة واليدؼ مف تشريع عمى ا
ف نوف قانو ىذا القانوف، االف دمج بيف االمف الغذائي والتنمية والتي تحتاج إلى مبالغ كبير وخطط استراتيجية، لذا نقترح أف يكوف عنواف ىذا القا

ف البند الدعـ الطارئ لؤلمف الغذائي وتنمية المشاريع الزراعية والصناعية المرتبطة بو ىذه المبلحظة االولى، المبلحظة الثانية يوجد تناقض بي
ة وخارجية ( االف المادة تتحدث عف أمواؿ موجود زائدة في حساب وزارة المالية ومف جية أخرى تشير إلى قروض داخمي1أواًل وثبلثًا مف المادة )

د وسياسة، والتي يتـ اقتراحيا مف قبؿ وزير المالية بموافقة مجمس الوزراء لذا نؤكد موقفنا الرافض سياسة االقتراض وأثارىا المضرة باقتصاد البم
لفقر والزراعة مف الغذائي وتخفيؼ حد اويؿ لصرؼ اعتقد أف توجو تحقيؽ األ( نسب مئوية لتم2المبلحظة الثالثة النسب المذكورة بالمادة )
( والذي 2الغذائي فقط بدوف التطرؽ إلى موضوع النسب، موضوع أخر البند ثالثًا مف المادة ) األمفوالمشاريع الصناعية ذات الطابع المرتبط ب

بو  أشار إلى مراعاة الوضع الخاص لبعض المحافظات وأرجو أف يراعى وضع محافظة واسط كونيا محافظة نفطية زراعية صناعية محافظة
ليا  أربعة مبلييف دونـ صالح لمزراعة أىممت بشكؿ كبير طيمة الفترة السابقة ىذه المساحات الزراعية مجرد أف توفر ليا مياه الري وأف تمتفت

ًا ضافة إلى وجود معامؿ كمعمؿ معجوف الطماطـ في محافظة واسط يمكف أيضإف تشكؿ سمة خبز لمعراؽ أممكف  وزارة الموارد المائية والدولة
مف الغذائي، مبلحظات أخرى كثير أشير إلى أخرىا باختصار ىذا المشروع يشير إلى مسألة تحويؿ ىذا الحساب إلى في تأميف األأف يرسؿ 

رة شالـ يتضمف أف اإلف أشار إلى نفذىا يكوف إلى إقرار الموازنة العامة، إضافة أف ىذا المشروع أيحف  الموازنة العامة االتحادية بعد نفذىا، في
حسب  إلى إصدار أي تعميمات أو أنظمة لتسييؿ تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف، باإلضافة إلى أف أيف االستشارات واآلراء المقدمة بشأف ىذا القانوف

حسابات يضًا لـ يتضمف ىذا القانوف أالمتعمقة بإعماؿ التحضيرية،  1527( لسنة 22( مف قانوف مجمس النواب رقـ )27متطمبات المادة )
ات يرادات المتحقؽ ليذا الحساب والنفقتي اإلي فصمي إلى مجمس النواب يتضمف اآلضافة مادة وىو يقدـ تقرير مالإامية لمصرؼ لذا أقترح خت

ضافة مادة أخرى تخضع لمعامبلت المالية الجارية عمى الحساب لرقابة وتدقيؽ الرقابة إيضًا أجة و ليات والحاالتي تغطييا مف الحساب وفؽ اآل
 مف الغذائي الفقر.األ وأرجوا أف يصيب ىذا القانوف ىدف لية وأخيراً الما
   -النائب عمي يوسف حمود ناجي الموسوي: -

مف الغذائي و بالبقية العالـ اليـو عندنا األخواف بالجنة المالية أف يكوف لدينا صندوؽ سيادي، أسيس أقترح بدؿ ىذا القانوف عمى األالسيد الرئ
مف االضطراري يعني كؿ دوؿ العالـ غير موجود، لنا قانوف مف وزير المالية أف األمف الوطني يومية يأتي مف الصحي واألغدًا يوجد عندنا األ

( أشير الحصة التموينية ال توجد يأتي اليـو ويريد زيادة أف يكوف الحصة التموينية أيف الحصة التموينية وعد عمى 5ثانيًا تكممنا عمى التموينية )
 قبؿ رمضاف.  سمة غذائية
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 -السيد شاخو وان عبداهلل احمد عبد القادر طالباني )نائب رئيس المجمس(: -
السيد النائب حسب التقرير الموجود في المجنة المالية ىذه المسائؿ سوؼ يتـ توضيحيا خبلؿ الوزراء المعنييف ىـ خمسة اعتقد المالية 

 سئمة يمكف أف تطرحيا بالجنة المالية.ييف ىذه األف يأتوف الوزراء المعنوالتخطيط والتجارة والزراعة م
   -النائب عمي يوسف حمود ناجي الموسوي: -  

 ىو ذاكرىا حاليًا السيد الرئيس بالموضوع بالمقترح ىو لـ يكوف عند عبلج.
 -السيد شاخو وان عبداهلل احمد عبد القادر طالباني )نائب رئيس المجمس(: -

 زير مف يأتي.سئمة توضيحات تسأؿ الو ىذه األ
 -النائبة زوزان عمي صالح الياجاني: -

%( أف يكوف فييا 24قميـ كردستاف فييا، ويرعى بنسبة )إ%( مف ىذه التخصيصات ال تشمؿ 54فقط مبلحظتيف سوؼ أقوؿ، انو نسبة )
 مستحقات الفبلحيف في إقميـ كردستاف ودعـ الزراعة في إقميـ كردستاف.

 -حي:النائب جميل عبد محمود مطاو  -
، ال يخفى عمى جميع العراقييف والحكومة العراقية بشقييا التنفيذي والتشريعي إف نينوى ىي سمة خبز العراؽ أي سمة األمف الغذائي لمعراؽ

ة الخصبة وبالتالي ىذه السمة الزراعية واإلنتاجية ألغمب المحاصيؿ الغذائية التي تتميز بمساحات واسعة مف التربة الغنية بكافة موادىا العضوي
ئي وبوفرة لمزراعة تكفي ألف تسد حاجة العراقييف الغذائية وتكوف عامبًل رافدًا لئلقتصاد القومي لمبمد، لذا ومف منطمؽ أىمية تأميف األمف الغذا

افظات العراقية ولكف عالية جدًا لمشعب العراقي، وتقوية إقتصاد يوازي قوة الموارد النفطية وىو دعـ القطاع الزراعي في نينوى وغيرىا مف المح
ًا الحؿ اإلستراتيجي والحصانة الغذائية العممية إف صح التعبير، إذ يفضى عمى المشكمة التخوؼ الغذائي في زمف التقمبات العالمية إقتصادي

يرة الجنوبي وتخصيص وصحيًا تجربة وباء كورونا صحيًا وأمنيًا، حرب أوكرانيا لتأميف غذاء الشعب العراقي وىو إقرار إنجاز مشروع ري الجز 
عداد الدراسات الكافية والشروع بتنفيذه بالسرعة الممكنة ىذا المشروع إذا تـ إنجازه فيو كفيؿ بتأميف الغذاء لكافة العراقييف  مبالغ كافية لو وا 

نواب الموقر لدعـ ىذا المقترح مف قبؿ اللنفط الدائـ، لذا اطمب مف مجمس وأجياليـ القادمة فضبًل إنو سيكوف رافدًا إقتصاديًا لبمد، والزراعة ىي ا
ف كاف مف 4وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية ووزارة المالية وبمراقبة مجمس النواب فضبًل عف توفير أكثر مف |) ( أالؼ يد عاممة، حتى وا 

 القروض إلنجاز ىذا المشروع.
 -النائب فيصل حسان سكر النايمي: -

س النواب تشريع قوانيف تصب في مصمحة الشعب، ىذا القانوف أكيد نحف فرحيف بو إذا كاف فعبًل فيو صفاء كؿ الشعب العراقي ينتظر مف مجم
ع نية ونقاء وبعيدًا عف كؿ الشوائب، مثمما ذكر السادة النواب مشروع موازنة، في حيف ىو جاء نتيجة ظرؼ طارئ حصؿ في العراؽ وىو إرتفا

ى كاىؿ المواطف، مما دعا مجمس النواب والحكومة إليجاد حموؿ حتى ال تتكرر ىذه المسألة، لذلؾ شكؿ عمأالسمع الغذائية بشكؿ كبير مما 
أضـ صوتي لمسادة النواب الذي دعوا إلى تغيير عنواف ىذا القانوف باف يكوف الدعـ الطارئ لؤلمف الغذائي وتخفيؼ الفقر، ىذاف الشيئاف 

عف الشعب الكريـ، أقترح أف يكوف القانوف  ءقانوف سريع مف شأنو أف يخفؼ العبو تشريع أالبمد ألف يكوف ىناؾ وجود آلية  بحاجة ماسة في
( مف القانوف كونيا بعيدة عف موضوع القانوف، وأف 2.1.2مضمونو باألمف الغذائي وبتخفيؼ الفقر عف المواطف، أقترح إلغاء الفقرة  ثانيًا )

( رابعًا، ما المقصود بالموارد األخرى؟ ىذه المادة مبيمة وغير واضحة وما 1ردت المادة )يكوف فعبًل يتعمؽ باألمف الغذائي وتخفيؼ الفقر، و 
( ثانيًا ثالثًا ىناؾ خاصية لمحافظتيف، ما نوع ىذه 2ىي المصادر األخرى المفروض اف توضح في ىذا القانوف؟ حتى ال تبقى سائبة، المادة )

لؾ خاصية لمحافظة الديوانية ومحافظة المثنى بأعتبار نسبة الفقر فييا مرتفعة، أيضًا الخاصية؟ لماذا أعطيت خاصية، نطالب باف تكوف ىنا
ذه ىذا القانوف سوؼ يشرع ىؿ مجمس النواب في المستقبؿ لو يد طولى عميو أـ يبقى فقط لدى الحكومة والحكومة سنويًا تعمؿ بو؟ ماذا لو إف ى

ىنالؾ دور لمجمس النواب أقترح إنو في كؿ سنة الحكومة تأتي مف خبلؿ الوزارات  الحاجة أصبحت فائضًا في األسواؽ وغير ذلؾ، أف يكوف
اإلجتماعية والمالية ووزارة التجارة اف تطرح كؿ تفاصيؿ القانوف وأيف ذىبت األمواؿ وكيؼ تـ الشراء وما ىي اآللية التي تمت  العمؿ والشؤوف
ذا رأى إف ىنالؾ ضرورة أف يستمر مواؿ؟ تـ األخذ منيا وأيف ذىبت ىذه األ والمصادر التي ومجمس النواب يصادؽ عمى إجراءات الحكومة، وا 
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ت القانوف أو ممكف اف يتوقؼ القانوف، شموؿ جميع المشموليف بشبكة الحماية اإلجتماعية في ىذا القانوف ألنو أالؼ العوائؿ شممت منذ سنوا
لمفروض أذا كاف مشموؿ بضوابط شبكة الحماية اإلجتماعية مف خبلؿ نافذة او ولغاية اآلف لـ يتـ شموليا، وبالتالي نرى شموؿ المتزوجيف ا

( ألؼ 745آلية صحيحة شموؿ ىذه العوائؿ الفقيرة، ىنالؾ ظاىرة إف التجار غزو األسواؽ بشراء الحنطة والشعير وبالتالي دفع مبمغ عالي )
لمالية أف يضمنوا ذلؾ كيفية معالجة ىكذا وضع، وأرجو مف السادة في دينار ممكف شيء ييدد األمف الغذائي، اقترح أف يكوف ىناؾ المجنة ا

المجنة المالية بإعتبار ىذا القانوف األوؿ أف يكوف ليـ دور بارز وأف يصدر فعبًل قانوف نقي حتى أعتقد كؿ أعضاء مجمس النواب يصوتوا 
 عميو.

 -مضر معن صالح الكروي: -
ممفات الميمة والفقرات وباإلضافة إنو لـ يراعي وضع ديالى الخاص، حقيقة ديالى بكؿ المقاييس قانوف ميـ ولكنو لـ يعطي إىتماـ لبعض ال

والمؤشرات التي فييا مف ناحية نسبة الفقر واألرامؿ والنازحيف، مدف وقرى مدمرة بالكامؿ إلى اآلف، كاف مف المفترض أف يوضع في ىذا 
عطائو أىمية كبيرة مف أجؿ أف يحقؽ ىذا المشروع ىدفو، أنا عمى يقيف إف المجنة المالية مف خبلؿ ىذه المبلحظات أعادتيـ لمقانوف  القانوف وا 

ولوية في ىذا القانوف، اطمب مف المجنة المالية وضع بعض البنود التي تتعمؽ بتعويض مجزي أىمية و أعطائيا أوالنظر لوضع محافظة ديالى و 
في الموسـ الثالث لـ يقوموا بزراعة أي محاصيؿ، وتعرفوف ديالى ىي تعتبر سمة بغداد لفبلحي ديالى، حقيقة فبلحي ديالى لموسميف ودخمنا 

بعض نواحييا سابقًا تعتبر سمة بغداد، باإلضافة إلى إنو أالؼ الفبلحيف يعانوف مف وضع معاشي صعب، لدينا مشكمة ثانية تواجو ديالى 
ي تمر فيو محافظة ديالى، حاليًا أغمب مناطؽ ديالى فييا مشكمة الجفاؼ المفروض إف يكوف ضمف إىتماـ ىذا المشروع، مشكمة الجفاؼ الت

ىيؿ منعت الزراعة باإلضافة إنو حاليًا لدينا مناطؽ محرومة مف ماء اإلسالة، إستثناء بوضع موازنة ليا مف أجؿ حفر آبار ومشاريع إسالة وتأ
ممؼ التعويضات لممتضرريف مف جراء العمميات الحربية والعسكرية، لدينا  السدود الموجودة فيو، باإلضافة إلى ممؼ أخر ميـ تعاني منو ديالى

 أالؼ المعامبلت مضى عمييا أكثر مف سبع سنوات.
 -السيد شاخو وان عبد اهلل احمد طالباني)نائب رئيس المجمس(: -

 السيد النائب ىذا فيو قانوف وىناؾ لجنة وزارية وفي المحافظات ىناؾ لجنة.
 -لكروي:مضر معن صالح ا -

 ( ألؼ معاممة في المجاف.15عتبار، لدينا ما يقارب )ف شاء اهلل سوؼ يأخذونيا بنظر االمجرد إشارة إلى المجنة المالية وأنا عمى يقيف إ
 -السيد شاخو وان عبد اهلل احمد طالباني)نائب رئيس المجمس(: -

 .ئوالحكومة أيضًا أعتقد ىناؾ تواط المعامبلت تمضي
 -الكروي:مضر معن صالح  -

( عائمة فقط مف 224( مميار لمحافظة ديالى وىذا المبمغ لـ يعوض أكثر مف )2تـ تخصيص ) 1512سوؼ أعطيؾ دليؿ في موازنة عاـ 
 ( ألؼ معاممة.15مجموع )

 -السيد شاخو وان عبد اهلل احمد طالباني)نائب رئيس المجمس(: -
نما كؿ المحافظات.بإمكاف مجمس النواب متابعة ىذا الممؼ ليست ديالى فقط   وا 

 -النائب ليث مصطفى حمود الدليمي: -
طروحات لعرض الموازنات السابقة واليـو نحف مقبميف شبو موازنة أيضًا فييا تخصيص مالي لمشاريع وأبواب كثر األأبصراحة 

محافظات البقية مف صرؼ سوؼ تكوف عمى مستوى البمد، محافظة بغداد لؤلسؼ طيمة السنوات الماضية ينظر ليا حاليا حاؿ ال
مانة بغداد ومحافظة بغداد يعني تعادؿ محافظتيف، في التخصيصات ألثقؿ والمركز، ىذه العاصمة فييا حيث العدد مف حيث ا

الواقع المزري السابقة تنمية األقاليـ عندما تصرؼ لممحافظة تذىب ميا نسبة عالية إلى أمانة بغداد، وأنتـ تبلحظوف والجميع ينتقد 
مانة بغداد وىذه العاصمة التي ىي واجية بمد، يفترض أف يكوف مف ضمف الموازنات التي تخصص لعموـ أظة بغداد و في محاف

العراؽ اف يكوف خصوصية لمحافظة بغداد بإعطائيا أولوية في التخصيصات والمشاريع، كثير مف المشاكؿ التي في ىذه المحافظة 
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الدولة المختصيف عمى جميع الوزارات واليـو أىمنا في ىذه المحافظة الكريمة لؤلسؼ ال تجد آذاف صاغية مف كثير مف مسؤولي 
حمموننا أمانة إيصاؿ صوتيـ مف أجؿ إنقاذ موضوعيـ، اليـو لدينا حزاـ بغداد فيو معاناة كبيرة حرماف لسنوات سابقة يحتاج إلى 

مف كثير مف مفاصؿ الرعاية اإلجتماعية في أطراؼ مشاريع  خدمية و رفع المستوى المعاشي لممواطنيف يحتاج إلى رعاية حرموا 
بغداد وحزاـ بغداد لؤلسؼ لـ تشمؿ بنسبة عالية منيا، إضافة نحف نعد موازنة لقضية تنمية ونقوؿ يوجد أمف غذائي يجب أف يكوف 

اه ودعـ الوزارة، وزارة مف ضمف الموازنة تركيز عمى أمريف وزارة الموارد المائية مف حيث توفير الحصص المائية وحؿ مشكمة المي
الموارد بحاجة ألف يكوف ليا خصوصية الدعـ مف اجؿ توفير نسبة المياه مف أجؿ الزراعة وأيضًا دعـ وزارة الزراعة، ليس فقط لدفع 
مبالغ الحنطة والشعير أو الحنطة والشمب لؤلعواـ القادمة، نحف يجب أف نخصص تخصيصات خاصة في المرحمة القادمة كيؼ 

مزارعيف عمى الزراعة؟ كيؼ نوفر؟ إضافة لمقوانيف المالية، يفترض أف لدينا قوانيف لتسييؿ اإلجراءات، إجراءات السماد نشجع ال
 والمبيدات والبذور وتسييؿ إجراءات النقؿ وتخفيؼ الضغط الحاصؿ عمى الجانب الزراعي في البمد عمومًا.

 -النائب مصطفى جبار سند المرياني: -
 صوات بعدما عرض قرار رفض القانوف مف عدمو.سيد رئيس مجمس النواب موجود أنا أسجؿ تحفظي عمى آلية عد األف التمنى أف يكو أكنت 

 -السيد شاخو وان عبد اهلل احمد طالباني)نائب رئيس المجمس(: -
 ما ىي اإلشكالية؟

 -النائب مصطفى جبار سند المرياني: -
لتي فييا التصويت عتقاد إنو كاف العدد كافي لمرفض، ىذه فرصة نعيد في القاعة ا، االلدينا واحتماؿ نكوف عمى خطأ عتقاداإلشكاؿ اال

 نتياء في العراؽ.ا رسميًا باعتبار إف كورونا عمى أبواب االجتماع القادـ نطمبياإللكتروني باال
 -السيد شاخو وان عبد اهلل احمد طالباني)نائب رئيس المجمس(: -

 ىذا الموجود. باإلمكاف أف نعتمد عمييا، حالياً  باأليدي، بعدما ننتقؿ إلى القاعد الجديدة فييا حاليًا اآللية الموجودة الرفع
 -النائب مصطفى جبار سند المرياني: -

 ىذا واضح وانا استثمر ىذا الحدث لمطمب مف الرئاسة أف نتحوؿ لتمؾ القاعة، حتى نمغي سوء الظف الموجود في جميع القضايا.
رًا طيؿ فييا، قانوف الفقراء وال يوجد أي شيء لمفقراء خصوصًا في المحافظات األشد فقء نقطة مكررة لؤلسؼ، ال أريد اف أقراثانيًا: قانوف الف

 والديوانية حسب تقرير وزارة التخطيط. السماوه
حد ىو التمويؿ الذي جاء مف ثالثًا: حسب ما فيمنا مف لمجنة المالية ومف السيد )حسف الكعبي( اإلقتراض سوؼ يمغى، لذلؾ بقى تمويؿ وا

الفائض، والفائض جاء مف المحافظات المنتجة لمنفط وىي البصرة وذي قار وميساف وواسط بإعتبار إف باقي المحافظات لـ يحدث فييا إتفاؽ 
الوزارية وغيرىا، أقصد ستحقاقات لممشاريع ال مف البترودوالر وال مف حيث االعمى تسميـ النفط، وبالتالي عدـ وجود إنصاؼ ليذه المحافظات 

 لمتأكيد ىذا سوؼ يسبب عدـ تصويت نواب ىذه المحافظات، األشد فقرًا  وال المحافظات المنتجة لمنفط بجميع الكتؿ.
 -النائب عمي شداد فارس الجوراني: -

ف، دعـ الطوارئ لؤلمف الغذائي، الحظنا السيد رئيس الجمسة، طبعًا حسب نص المادة )ثانيًا( أواًل مف نفس القانوف الذي ىو مقترح مشروع القانو 
( لسنة 5( مف قانوف اإلدارة المالية االتحادي رقـ )22بأف ىذِه المادة أكدت أَف الحساب يموؿ مف المصادر التالية الموجودة حسب نص المادة )

نما مصدر النفط اليـو ىي1528 محافظة البصرة، بالتالي أنا أطالب مف  ، أي أَف ىذا القانوف يعتمد عمى فائض بيع أسعار النفط والغاز وا 
مف اإلخوة السيد )حسف الكعبي( وزمبلئو في المجنة المالية بعدـ تجاىؿ حؽ البصرة  في ىذا القانوف ونؤكد عمى عودة قانوف )البترو دوالر( 

( ترليوف دينار، 25مة االتحادية تقدر حوالي )خبلؿ ىذا القانوف، والتأكيد بأف اليـو محافظة البصرة قد سجمت مف المبالغ المالية ما بذمة الحكو 
ىو بالتالي ىناؾ حؽ مكتسب لمحافظة البصرة يجب أف يتـ التأكيد عميو في ىذا القانوف وأف نسبة الفائض مف الوفرة المالية في ىذا القانوف 

( مف قانوف المحافظات الغير منتظمة بإقميـ 33ة )لتسديد جزء مف استحقاقات محافظة البصرة مف ) البترو دوالر(، طبعًا استنادًا إلى نص الماد
%لمفقرة أواًل مف نص 45إلى   24المعدؿ، أود أف ُأضيؼ شيء ميـ جدًا لمقترحات اف شاء اهلل تكوف نافعة لمجنة، تعديؿ النسبة المئوية مف 
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رح إنشاء صندوؽ دعـ الزراعة والمزارعيف في ىذِه ( مف مقترح ىذا القانوف، وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ التنمية الزراعية ونقت2القانوف مف المادة )
ؾ المادة، إنشاء صندوؽ يسمى دعـ الزراعة والمزارعيف، تكوف األولوية نعـ في محصوؿ الحنطة والشمب وما ذكر في القانوف، باإلضافة إلى ذل

ف اف نقـو بحماية حقيقية لممنتج المحمي تسديد مستحقات المزارعيف وحماية المنتج المحمي ألف اليـو ىناؾ فرصة مف خبلؿ ىذا القانو 
وباألخص القطاع الزراعي بشكؿ عاـ وشموؿ كافة المحاصيؿ كأف يكوف محصوؿ الطماطـ اليـو في محافظة البصرة ومحاصيؿ الفواكو 

مزارعيف بحؿ مشاكميـ والخضر لباقي المحافظات وىناؾ كانت وعود سابقة لرئاسة المجمس واألخ السيد )حسف الكعبي( في الدورة السابقة لم
 وانقاذىـ مف القروض المتراكمة في ذمة ىؤالء المزارعيف ووصؿ بيـ الحاؿ الى مبلحقة الكفبلء واليـو أغمب الكفبلء في محافظة البصرة ىـ 

 في التوقيؼ، لذلؾ نتمنى التأكيد عمى ىذِه النقطة.
   -(:السيد شاخو وان عبداهلل احمد طالباني )نائب رئيس مجمس النواب -

  أرجو التأكيد عمى المشروع.
 -النائب عمي شداد فارس الجوراني: -

ُأضيؼ إلى شموؿ أصحاب المشاريع الصناعية الزراعية أيضًا أصحاب حقوؿ الدواجف والثروة الحيوانية، الحظنا ىنالَؾ قفزة نوعية اليـو 
ي ىذِه المرحمة مف خبلؿ ىذا القانوف كما كؿ ما تقدـ مف مقترحات ىي حصمت في البمد تطوير الزراعة والثروة الحيوانية، عمينا  استثمارىا ف

تدعـ لخمؽ قطاع جديد ينافس قطاع النفط وأنتـ تعرفوف اليـو العراؽ ىو أحادي القطاع بالتالي يجب عمينا أف نستثمر ىذا القانوف ونمضي 
 قدمًا بقطاع رديؼ وتحقيؽ التنمية المستدامة ودعـ االستثمار الزراعي. 

   -السيد شاخو وان عبداهلل احمد طالباني )نائب رئيس مجمس النواب(: -
 السادة أعضاء المجنة المالية ىؿ لديكـ شيء ُتضيفوه. 

  -النائب فالح حسن حسين صافي الياللي: -
 طبعًا بصراحة عند استضافة السيد وزير المالية ووزير الزراعة كنا نحاوؿ معالجة قضيتيف ميمة.

 لى: ىي إرتفاع األسعار لممواد الغذائية.القضية األو 
نقطتيف القضية الثانية: ىو انخفاض المستوى المعيشي ألبنائنا مف الشعب، أتى إلينا ىذا القانوف المرسؿ مف قبؿ مجمس الوزراء ال يمثؿ ىذِه ال

المستوى المعيشي، نحُف ىنا نريد أف نؤكد عمى أدخموه في نقطة ُأخرى موضوع التنمية، التنمية  ليس ليا عبلقة في ارتفاع األسعار وانخفاض 
نية ىذا القانوف أف يشمؿ فقط الدعـ الغذائي وكذلَؾ معالجة مستوى الفقر عند الشعب العراقي، ىنا عالج ىذا القانوف ىو دعـ البطاقة التموي

يات الموجودة، كذلَؾ شراء الحنطة والشعير حيث يجب أف تكوف شيريًا وتحسيف مستواىا وكذلَؾ أف تكوف مدعومة بكميات أكثر مف ىذِه الكم
 وكذلَؾ تسديد الفبلحيف، نحُف المجنة المالية أنا أطمب منكـ التأكيد عمى قضية ميمة، قضية انخفاض المستوى المعيشي لمشعب، بصراحة نحفُ 

( ألؼ عاطؿ مف الخريجيف 245يا حاليًا )لدينا مستوى ىائؿ مف العاطميف، أنا فقط أريد اعطائكـ إحصائية عف محافظة )ذي قار( المحافظة في
( ألؼ مف الكسبة العاطميف، نقصد بالعاطميف في اإلقتصاد ىـ الذيَف يبحثوف عف العمؿ 255يبحثوف عف عمؿ، إضافة إلى ذلؾ ما يقارب )

ة ىي توفير فرص عمؿ أو تخصيص دوَف أف يجدوه، يا سيادة المجنة المالية األستاذ )حسف الكعبي( واإلخوة الكراـ يجب أف تراعوف ىذه النقط
 منح مقطوعة إلى الخريجيف والعاطميف إضافة إلى دعـ صندوؽ الرعاية اإلجتماعية وكذلَؾ زيادة رواتب المتقاعديف. 

   -السيد شاخو وان عبداهلل احمد طالباني )نائب رئيس مجمس النواب(: -
 أرجو أف يكوف بشكؿ مختصر. السادة  المجنة المالية إذا كاَف لديكـ مبلحظات أو استفسار

  -النائب حسن كريم مطر الكعبي: -
قيؽ أواًل شكر وتقدير لكؿ السيدات والسادة الذيَف بعثوا مداخبلتيـ ومقترحاتيـ مكتوبة، ألَف ىذا سوؼ يساعدنا كثيرًا عمى تضمينيا بشكؿ د

بالحساب الموضوع الذي مف قبؿ وزارة المالية إلى ما يصؿ لحد وسريع حسب ما يتبلئـ مع جوىر مشروع القانوف، البد أف نذكر أنما ما يسمى 
( ترليوف األف موجودة تحت يد وزارة المالية أو الخزينة 14( ترليوف ىو عف فائض الوفرة تخميني وليَس حقيقي، نحَف ال نتكمـ عف )14أعمى )

 عمى كذا وكذلَؾ بقية الحصص. %24% األولى عمى كذا  و 24( ترليوف ويقسموف 14موجودة تحتيـ وسوؼ يتـ سحب )
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ا إيرادات إخواني أخواتي، المبمغ تخميني وىو ليَس نياية سنة ولدينا وفرة، بالوفرة تنتيي السنة المالية ويكوف ىنالؾ تسديد لمنفقات ويكوف لدين
 5555يكوف لدينا فائض بيذِه اإليرادات تسمى ىذِه الوفرة، عادًة توزع ديوف سابقة وكذا

( مميار، كـ سددنا نفقات عمى قانوف 8عف ىذا الحساب الذي ىو تخميني في األساس، يعني في شير نيساف بعنا نفط بمبمغ )األف نتكمـ  
( مميار ىذا المبمغ سوؼ يدخؿ في ىذا الصندوؽ، طبعا 1( مميار كـ بقي لدينا )6( باإلدارة المالية ونفقات اخرى، لنفرض سددنا مثبًل )2/21)

( ترليوف نقدًا، وغدًا إف شاء اهلل سوؼ يحضر السيد وزير المالية وسوؼ نسألُو عف ىذا 14لتي موجودة، ليس لدينا )سوؼ تتموؿ بالنسب ا
 ( ترليوف ليَس موجود لدينا.14الموضوع، األف نحُف ليَس لدينا وفرة، األف في الخزينة ليس لدينا وفرة فييا )

  -مجمس النواب(: السيد شاخو وان عبداهلل احمد طالباني )نائب رئيس -
 ىذا الجواب يجب أف يكوف مف خبلؿ وزارة المالية.

  -النائب حسن كريم مطر الكعبي: -
ُو بالضبط ىذا أواًل سيادة الرئيس، األمر األخر إخواني وأخواتي نحُف كالجنة مالية عندما ثبتنا في جمستنا اليـو عدـ المضي بالقروض ألن

عضاء مجمس النواب ، وأيضًا أنُو نحُف في الوفرة ال يمكف لنا أف نمضي بتكبيؿ ديوف األجياؿ الحالية استمزجنا أراء اإلخوة  واألخوات أ
ؿ والمستقبمية  لمقروض وفوائدىا، لذلؾ صندوؽ السيادي أو صندوؽ األجياؿ ضروري جدًا أف يعبئ فيِو الوفرة حتى لو كاف بقدر مميار واحد ك

 اح يتحقؽ لدينا.شير فيذا يعتبر مبمغ ألنو بالنتيجة ر 
لتنمية، النقطة الميمة التي يثيرىا السيد الرئيس واإلخوة والخوات الحضور أَف ىذِه المبالغ موجية إلنفاقات محددة  في مجاؿ األمف الغذائي وا

التي نقـو بيا في محافظة إخواف نحُف ال نستطيع نوقؼ عجمة التنمية في المحافظات، األف كثير مف اإلخوة واألخوات طالبوا أنُو أيف المشاريع 
ائي شؽ البصرة، ذي قار، واسط ،نسياف وبقية المحافظات األخرى العزيزة، فاألنفاؽ سيادة الرئيس موجو إلى التنمية واألمف الغذائي، األمف الغذ

مو، إسمح لي سيادة الرئيس أنا فقط اليـو مفردات البطاقة التموينية السمة الغذائية تعزيزىا الخزيف االستراتيجي واستحقاقات الفبلحيف، وىذا ك
 أتكمـ نيابًة عف المجنة.

   -السيد شاخو وان عبداهلل احمد طالباني )نائب رئيس مجمس النواب(: -  
 لديكـ وقت في المجنة تناقشوف والسيدات والسادة النواب يحضروف عندكـ وتكوف مناقشات فردية جانبية، تفضؿ أكمؿ لدقيقة واحدة.

  -ريم مطر الكعبي:النائب حسن ك -
 % كيؼ يكممو؟24% أو25الشؽ األخر ىو شؽ التنمية ىو شؽ المشاريع إخواف، يعني الذي شيد مستشفى في محافظة )ذي قار( وباقي 

  -السيد شاخو وان عبداهلل احمد طالباني )نائب رئيس مجمس النواب(: -
 رجاًء بدوف مداخبلت جانبية. 

  -النائب حسن كريم مطر الكعبي: -
ما ىي  أنا فقط أنقؿ الفكرة، اإلخوة يسألوف عف األمف الغذائي يقوؿ ما الذي أتى بالمشاريع، القانوف يتناوؿ األمف الغذائي ويتناوؿ التنمية،

% التي ىي ال تكمؼ ممياريف أو 25% نتركو يندثر ويدمر وينتيي أو ُنكمؿ اؿ 25التنمية؟ لديَؾ مستشفى في محافظة )ذي قار( باقي ليا 
 ثبلث أو أربعة مميارات ىذا ىو موضوع التنمية. 

  -السيد شاخو وان عبداهلل احمد طالباني )نائب رئيس مجمس النواب(: -
 السيدات والسادة النواب، ُترفع الجمسة.

  -النائب أرشد رشاد فتح اهلل الصالحي: -
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 ما ُيؤخرىـ ليوـٍ تشخُص فيِو األبصار( صدَؽ اهلُل العمُي العظيـ.) وال تحسبَف اهلُل غافًؿ عما يعمؿ الظالموف إن
( لمجزرة ) ألتو نكو بري وتازة( البشعة التي ارتكبت بحؽ 22يستذكُر شعبنا العراقي والتركماني اليـو بمشاعر الحزِف واأللـ لمذكرى السنوية )

قامت قوات الحرس الجميوري التابعة لمنظاـ  2882ضاف المبارؾ في عاـ المئات مف أبناء الشعب التركماني، ففي مثؿ ىذا اليـو وفي شير رم
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بيَف البائد بإزىاؽ أرواح المئات مف التركماف اآلمنيف العزؿ مف أىالي) ألتوف كوبري وتازة( ومف كؿ القوميات، وفي ) كركوؾ، وطوز، وتازة( 
ىربًا مف ظمـ وبطش القوات النظامية وقتيا والتي كانت تقتؿ الناس طفؿ برئ وشاٍب يافع وشيٍخ طاعف بالسف كانوا يبحثوف عف مبلِذ أمف 

ودوَف تفريؽ بيف مف يحمؿ السبلح وبيَف مف يريد  2882مف شيِر أذار عاـ  17بشكٍؿ عشوائي بحجة القضاء عمى اإلنتفاضة الشعبانيو في 
تركماني ومنُذ تأسيس الدولة العراقية إلى يومنا ىذا ما ىي إال األمف واألماف والسبلـ، إَف المجازر البشعة التي ارتكبت بحؽ أبناء الشعب ال

عمى محاوالت لطمس ىويتيـ القومية وتيجيرىـ مف أراضييـ وتغيير معالـ مدنيـ وقراىـ إال آَف ىذا الشعب العريؽ بقى وسيبقى دائمًا محافظًا 
ا الشعب العريؽ مستعدًا لمواجيًة جميع التحديات التي تيدد أمف واستقرار ىويتِو القومية ومداًع عف وحدة العراؽ أرضًا وشعبًا وال يزاؿ أبناء ىذ

سطروا أروع البطوالت أثناء مواجيتيـ لتنظيـ داعش اإلرىابي مف استيدافيـ، عندما تـ استيدافيـ بالسبلح الكيميائي في   العراؽ مثمما 
ننا إذ نستذكر ىذِه الذكرى األليمة فإنن ا نوجُو دعوتنا إلى الرئاسات الثبلث رئاسة الجميورية، رئاسة مجمس الوزراء، رئاسة ناحية)تازة( المنكوبة وا 

 مجمس النواب، ونؤكد ليـ إَف خيِر استذكار تضحياِت دماِء شيداء تركماف العراؽ ىو اإلستجابِة لمطالِب ىذا الشعب العريؽ وتمثيميـ ضمف
المكوف التركماني في العراؽ دستوريًا، وتشريع قانوف تنظيـ حقوؽ التركماف التي الرئاسات الثبلث وفي مؤسسات الدولة بما يتناسب مع حجـ 

وصمت إلى مراحؿ التصويت في الدورات السابقة   فضبًل عف عدـ ابعادىـ عف المشاركة في الممؼ األمني مف خبلؿ المناصب القيادية في 
دستور التي يتطمُب بمشاركة المكونات جميعًا ضمف القوات المسمحة العراقية ( مف ال8وزارتي الداخمية والدفاع واألجيزة األمنية حسب المادة)

ة بخصوص وأخيرًا ُأطالب الرئاسات الثبلث والقيادات السياسية والمجتمع الدولي وتحديدًا مجمس النواب العراقي بإلغاء قرارات مجمس قيادة الثور 
عادتيا إلى أصحابيا األصمييف دوَف ت مييٍز أو إقصاء، الرحمة والمغفرة لشيداء العراؽ وشيداء مجزرة )ألتوف كوبري وتازة(  األراضي الزراعية وا 

 والخزي والعار لمقتمِة المجرميف الذيَف تمطخت أيدييـ بدماء شيدائنا األبرار، الكتمة التركمانية النيابية. 
    -السيد رئيس مجمس النواب: -

، آنُو ورَد إلى رئاسة المجمس طمبي استجواب أحدىـ استجواب أحد الوزراء والطمب اآلخر السيدات والسادة أعضاء مجمس النواب أود إعبلـ
ـَ إحالتُو إلى لجنة النظر في اإلستجوابات لبياف إكماؿ الشكمية والموضوعية باإلستجواب وسيتـ اإلعبل ف إلستجواب رئيس ىيأة بدرجة وزير ت

 لجمسة إلى يـو األربعاء والجمسة مخصصة إلنتخاب رئيس الجميورية. عف أسماء المستجوبيف في الجمسات القادمة، ُترفع ا
   

 
 ( عصراً 4:34ُرفعت الجمسة الساعة )
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