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 (2) جمسة رقمال
 22/2/2022 نثيينال 

 
 ظهراً ( 22:22ابتدأت الجمسة الساعة )

 (222) -اليصاب:
 رئيس مجمس اليواب: السيد -

واير ما نفتتح بو ىو تبلوة  وؿالفصؿ التشريعي األ اامسة السنة التشريعية األولىنتاابية الالدورة اال الثانيةالجمسة  فتتحننيابة عف الشعب 
 آيات مف القرآف الكريـ.

 -:همام عديان )موظف(السيد  -
  آيات مف الذكر الحكيـ.يقرأ 
 -رئيس مجمس اليواب:السيد  -
 تأدية اليمين الدستورية لبعض السيدات والسادة اليواب. الفقرة أوًل: -

الى كتاب المفوضية العميا المستقمة لبلنتاابات المعنوف الى االمانة العامة لمجمس النواب، نود أعبلمكـ بأف المرشح الحاصؿ عمى أشارة 
اعمى االصوات مف الااسريف عمى محافظة صبلح الديف ىو السيد محمد كريـ عبد الحسيف ىادي وىو بديبًل عف السيد عمار الجبوري، 

النتاابات المعنوف أيضًا الى أمانة المجمس، نود أعبلمكـ بأف السيد عبلء صباح مرعي الحيدري ىو المرشح الحاصؿ وأيضًا كتاب مفوضية ا
ف المرشح أوبكتاب آار أيضًا نود اعبلمكـ ب عمى أعمى االصوات مف المرشحيف الااسريف عف محافظة البصرة الدائرة االنتاابية األولى،

في الدورة االنتاابية الاامسة لعضوية مجمس النواب العراقي عف محافظة كركوؾ، غير محدديف رقـ الدائرة  البديؿ عف السيد راكاف سعيد عمي
ء صباح مرعي والسيد محمد كريـ اصي حسيف عمي، يتفضؿ كؿ مف السيد وصفي عاصي والسيد عبلوصفي عولكف محدديف أنو بديمو السيد 

 لتأدية اليميف الدستورية، تفضؿ استاذ عمي.
( اليمين حاشوش جابر عبد الحسين البمداوي( و )عادل السادة )وصفي حسين عاصي( و )عالء صباح مرعي( و )محمد كريم أدى

 الدستورية.
 السيدات والسادة النواب.

 الخامسةالدورة اإلنتخابية  
 ول السنـة التشريعية األ

 الفصـل التشريعي األول
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 -تشكيل المجان الييابية الدائمة لمجمس اليواب:*الفقرة نثاييا:  
يمة متابعة توزيع السيدات والسادة النواب عمى المجاف والتواصؿ مع القوى سبؽ وأف تمتكميؼ السيد النائب األوؿ لرئيس مجمس النواب بم

السياسية المشكمة لممجمس والنواب المستقميف لتوزيع كافة االعضاء عمى جميع لجاف المجمس، لغاية اآلف لـ تقدـ جميع القوى السياسية 
ر دقيقة االاتيارات الموزعة ألنو حصؿ تركيز عمى لجاف وترؾ لجاف االاتيارات بشكؿ دقيؽ، قسـ منيـ قدموىا ولكف ليس بالشكؿ الدقيؽ، غي

مارس عمميا بشكؿ واضح وبشكؿ أارى وىذا ال يجوز، يجب أف يتـ توزيع السيدات والسادة النواب لممئ أو إشغاؿ جميع لجاف المجمس لكي ت
ؿ المجاف، يعني بعض القوى السياسية وسوؼ لف نذكر صحيح منذ الاطوة االولى، أيضًا أطمب مف القوى السياسية أف تراعي وجودىا في ك

راعوا أسميا تـ اىماؿ طمباتيا لتوزيع النواب عمى المجاف لقياميـ بتوجيو نوابيـ الى لجاف محددة دوف االارى، ولـ يراعوا االاتصاصات، ولـ ي
أارى ويتواصموف مع السيد النائب األوؿ إلكماؿ مشاركتيـ توزيع زيبلتيـ وزمبلئيـ اآلاريف عمى باقي المجاف، فعمييـ أف يراجعوف تقديميـ مرة 

( نائب أو 65( أو )55مف )في ىذه المجاف، يعني كتمة مف أربع نواب تضع األربع نواب في المجاف السيادية، كيؼ ممكف نطمب مف كتمة 
جاف المجمس ميمة، وجميع لجاف المجمس مناط بيا ( نائب أف تتوزع اذا تشاىد كتمة مف أربع نواب تتجو الى لجنة أو لجاف محددة، ىجميع ل75)

عمؿ ميـ ينعكس عمى أداء المجمس وينعكس عمى الدور الرقابي والدور التشريعي بما يتعمؽ بمياـ ىذه المجنة، أرجوا مراجعة ىذه الطمبات 
مى المجاف، وأطمب أيضًا عرض عميكـ أمر ومراجعة ىذا التقديـ وأف تكوف ىنالؾ رؤية واضحة لمقوى السياسية لدى تقديميا لتوزيع نوابيا ع

( مف النظاـ الداامي، يجوز اجراء تعديبلت عمى ىذا النظاـ بناًء عمى اقتراح مف 848لمتصويت، وصمت الى رئاسة المجمس بموجب المادة )
 ( عضوًا مف أعضاء المجمس وبموافقة أغمبية عدد االعضاء.55الر ئاسة أو )

( لجنة نيابية بكافة المياـ واالاتصاصات التي نرآى أنيا ضرورية لتحديد المياـ وتحديد المسؤوليات 55سمية )أقترحت رئاسة المجمس أف يتـ ت
في ىذه المجاف، وأيضًا توجد بعض المجاف تـ دمجيا مف الدورات السابقة لـ يتحقؽ النصاب في ىذه المجاف، فأصبحت مياـ ىذه المجاف في 

 ( وأطمب أيضًا مف المجمس التصويت، المجاف.55والسادة النواب أسماء المجاف الػ ) لجاف أارى، فسوؼ أذكر عمى السيدات
  المجنة القانونية. .8
 المجنة المالية. .5
 لجنة االمف والفاع. .3
   لجنة النزاىة. .4
 لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية. .5
 لجنة العبلقات الاارجية. .6
 لجنة الادمات واالعمار. .7
 لجنة الكيرباء والطاقة. .8
 نة االقتصاد والصناعة والتجارة.لج .9

 لجنة االستثمار والتنمية. .85
 لجنة التاطيط الستراتيجي والادمة االتحادية. .88
 لجنة الصحة والبيئة. .85
 لجنة االقاليـ والمحافظات الغير منتظمة في اقميـ. .83
 لجنة النقؿ واالتصاالت. .84
 لجنة الثقافة والسياحة واآلثار واالعبلـ. .85
 لجنة التربية. .86
 العالي. لجنة التعميـ .87
 لجنة الزراعة. .88
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 لجنة الشباب والرياضة. .89
 لجنة العمؿ ومنظمات المجتمع المدني. .55
 لجنة اليجرة والميجريف والمصالحة المجتمعية. .58
 لجنة الشيداء والضحايا والسجناء. .55
 لجنة حقوؽ االنساف. .53
 لجنة االوقاؼ والعشائر. .54
 لجنة المرأة واالسرة والطفولة. .55

ديد ىذه المجاف لممجمس، ولمتوضيح، لمتابعة البرنامج الحكومي لـ تمغى ىذه المجنة، ىذه المجنة تـ تعديؿ أطمب مف المجمس التصويت عمى تح
 اسميا لتصبح لجنة التاطيط االستراتيجي والادمة االتحادية ومراقبة البرنامج الحكومي ىو مف مياـ ىذه المجنة وسوؼ يذكر ذلؾ في النظاـ

 لتصويت، تصويت.الداامي لممجمس، أطمب مف المجمس ا
 )تم التصويت بالموافقة(.

أيضًا أطمب مف المجمس التصويت عمى لجنة برئاسة السيد النائب األوؿ حاكـ الزاممي وعضوية كؿ مف السيدات والسادة النواب أدناه لغرض 
ببند المياـ لكؿ لجنة مف المجاف التي تـ محدد، وىو تعديؿ مياـ المجاف في النظاـ الداامي، يعني تعديؿ النظاـ الداامي بما يتعمؽ بجزئية أو 

سوؼ يعرض عمى رئاسة المجمس ومف ثـ يعرض عمى السيدات والسادة النواب البداء  أو ما ستصؿ أليو المجنة ،ذكرىا، وما سوؼ يصؿ أليو
تعديؿ مياـ المجاف حسب  الرأي والتصويت عميو، ىذه المجنة فقط سوؼ تعد المياـ وتعرضيا عمى السيدات والسادة النواب لمتصويت عمى

، التقسيمات التي تـ التصويت عمييا، المجنة برئاسة النائب األوؿ لرئيس مجمس النواب السيد حاكـ الزاممي، عضوية السيد حسف كريـ الكعبي
 ، تصويت.وعضوية السيد فالح الساري، وعضوية السيد محمد تميـ، والسيدة فياف صبري، أطمب مف المجمس التصويت عمى ىذه المجنة

 )تم التصويت بالموافقة(
، االسبوع ( حاضر، اآلف المجاف موجودة، تكمموف التوزيع ابلؿ اليوميف القادمة مع السيد النائب األوؿ588السيدات والسادة النواب النصاب )

معايير سوؼ يرجئ النظر في التصويت القادـ سوؼ يتـ التصويت والكتؿ التي ال تمتـز واالفراد المستقميف الذيف ال يمتزموف في السياقات وال
ة الااص فييـ، االولوية لعمؿ المجاف، واالولوية لممضي في عمؿ المجاف، وننتظر اكماؿ توزيع السيدات والسادة عمى المجاف بعد ما تـ تسمي

 الجاف.
 ة.*الفقرة نثالنثًا: دعوة عامة لممياقشة بخصوص )ارتفاع سعر صرف الدولر( بحضور السيد وزير المالي

دعوة عامة لممناقشة بحضور السيد وزير المالية لمناقشة سعر الصرؼ وتداعياتو عمى السوؽ مف ابلؿ ارتفاع االسعار وتضرر شريحة 
 الفقراء، وكذلؾ مناقشة الديف العاـ والسياسة العامة لوزارة المالية وما ىي المعالجات أزاء ذلؾ.

 الوزارة. يتفضؿ السيد وزير المالية ومف يرافقو مف كوادر
أطمب مف المجمس اضافة فقرة الى جدوؿ االعماؿ مناقشة عامة تكوف في نياية جدوؿ أعماؿ المجمس، ارجوا مف المجمس التصويت عمى 

 اضافة ىذه الفقرة عمى جدوؿ االعماؿ، تصويت.
 )تم التصويت بالموافقة(.

 االعماؿ.مف لديو أمر عاـ يرغب طرحو عمى المجمس تكوف الفقرة رابعًا في جدوؿ 
 نقطة نظاـ عمى الفقرة ثانيًا، تفضؿ.

 
 
 -اليائب منثيى أمين )يقطة يظام(: -
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، ىذه في الدورة الماضية كانت ىنالؾ لجنة عدلت النظاـ الداامي كاممًة وأنا كنت عضوًا فييا برئاسة السيد النائب السابؽ صباح الساعدي
تعتمد تمؾ االقتراحات المتعمقة بتعديؿ النظاـ الداامي والتي ارجت مف تمؾ المجنة  المجنة عممت عمى طواؿ مئات الساعات واالياـ، أرجوا أف

 وكؿ الموجوديف فييا كانوا قامات في المغة والقانوف والصياغات التشريعية وأيضاص مف ذوي الابرة في المجمسؿ واعمالو.
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 .سممتوىا الى االمانة العامة في وقتيا أتذكر
 -)يقطة يظام(:يادر حسين اليائب منثيى أمين -

أرجوا توسيع ىذه المجنة لما تفضمت فيو أف ىنالؾ ربما االغمبية فقط الموجوديف في المجنة، ارجوا توسعتيا لتشمؿ  فيما يتعمؽ في مياـ المجاف
 المعارضة أيضًا.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 ء قوى سياسية أيضًا تطمعوف عمييا، والنواب أيضًا جميعيـ يطمعوف عمييا قبؿ التصويت.ال ىو أيضًا جنابؾ سوؼ تعرض عميكـ كرؤسا

 -)يقطة يظام(:يادر حسين اليائب منثيى أمين -
 اذا كانت المجنة عشرة مثبًل ما المانع؟

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 مياـ المجاف. ال يوجد لدينا فييا، ىي توجد لجاف انفصمت وتوجد لجاف أندمجت، يعاد ترتيب

 -)يقطة يظام(:يادر حسيناليائب منثيى أمين -
 فقط ارجوا النظر باالعتبار قضية التعديبلت التي عممنا عمييا.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
رى اآلف نمضي في قانوف المجمس عندما أصوت أتفؽ معؾ، عندما أصوت عمى النظاـ الداامي، أصوت عميو اآلف وأعود أصوت عميو مرة اا

عمى التعديؿ، اآلف نمضي بقانوف المجمس، عندما يكمموف التعديؿ نصوت عميو ألف عندما نكمؿ التعديؿ يجب أف يكوف في نفس الوقت المجاف 
 موزعة.

المقدـ نرحب بمعالي وزير المالية واألات المرافقة لو وكيؿ وزير المالية، نعطي وقت لمسد معالي الوزير لمتفضؿ بتقديـ مماص بموجب السؤاؿ 
 أو الموضوع العاـ لممناقشة الذي تقدـ فيو السيد النائب برىاف المعموري، تفضؿ.

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
رية الحأواًل أرغب أف أؤكد احترامي وتقديري المطمؽ، أكرر المطمؽ الى مؤسساتنا الدستورية وااصًة مجمس النواب، انتـ العمود الفقري لممارسة 

، سوؼ أقدـ عرض عمى قضية سعر الصرؼ والديمقراطية، وأنتـ الاط األوؿ لمحفاظ عنا، احترامي وتقديري ىو مطمؽ لممؤسسة الدستورية
ف وتأثيره عمى االسعار وكيؼ ىذه القضيتيف مرتبطة بعممية االصبلح االقتصادي وعممية النيوض باالقتصاد، واف شاء اهلل بعد العرض مستعد أ

سؤاؿ يطرح في ضمف ىذه الاطوط، عندما تكوف ىنالؾ مقتضيات لممصمحة  أي، واف شاء اهلل بعد العرض مستعد أف أرد عمى أي أرد عمى
العامة تكوف ىنالؾ ضرورة التااذ قرارات حاسمة، وىذه القرارات في الضروؼ الصعبة تستمـز شجاعة التااذىا وكذلؾ تستمـز شجاعة في عدـ 

ما يمكف أف ينتج عنيا مف تأثير عمى بعض الشرائح االجتماعية، لقد كانت ىنالؾ دراسة مستفيضة سبقت قرار التنصؿ عنيا مع مراعات 
تأثير تافيض قيمة الدينار شاركت فييا العديد مف الجيات ولـ يكف القرار فرديًا، وبالمقابؿ تـ اتااذ قرارات أارى كاف مف شأنيا التافيؼ مف 

داؿ المحدود، ولكف لؤلسؼ لـ يتـ االلتزاـ بتنفيذ تمؾ القرارات وىذا االمر ال يقع تحت سمطة وزارة المالية، أف ذلؾ القرار عمى الفئات ذات ال
عممية تعزيز ايرادات الدولة غير النفطية ىي عممية تشترؾ فييا كافة مؤسسات الدولة وتساىـ في دعميا ماتمؼ مؤسسات المجتمع بضمنيا 

، االعبلـ وغيرىا، فيي تتطمب وعيًا مجتمعيا قبؿ أي شيء، وال يمكف ألي مؤسسة حكومية وتحديدًا ع المدنيالقوى السياسية، مؤسسات المجتم
ر وزارة المالية أف تنجز ىذا اليدؼ لوحدىا بينما ىنالؾ أطراؼ عديدة ال تؤدي ما عمييا فب ىذا الشأف، وأزاء ذلؾ مف موقع مسؤوليتي كوزي
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واالابلقي واطنيف دوف أف أقدـ وعودًا وأنا أعمـ أنيا ال يمكف اف تتحقؽ، وأجد اف مف واجبي القانوني لممالية حرصت أف أكوف واضح مع الم
ادة والشرعي أف أقدـ الحقائؽ كما ىية أماـ الشعب وأبذؿ بالمقابؿ قصارى جيدي الدارة ميامي وأف أبقى مؤتمنًا عمى الماؿ العاـ، وزعنا لسي

أقدمو أف شاء اهلل، يعطيكـ فكرة أف شاء اهلل تكوف واضحة وكاممة لموقؼ الوزارة مف ىذه القضايا الميمة،  النواب الكراـ العرض الذي أنوي أف
وىو الامفية ما  5589و  5555الذي حصؿ أواًل المسار الذي أدى الى تافيض قيمة الدينار، طبعًا نحف يجب أف نعود نحف ذىنيتنا الى عاـ 

 55سالب ىورًا تاريايًا في اسعار النفط لتأثير جائحة كورونا في فترة مف الزمف أصبح سعر النفط ، شيد ىذا العاـ تد5555حصؿ في عاـ 
لي اؿ أي دوالر، رافقو تراجع في حجـ مبيعات النفط العراقية، االفاؽ المستقبمية لمبلقتصاد العالمي بأنو ضعيفة جدًا حيث قدر صندوؽ النقد الدو 

مضافًا الى ذلؾ التوقعات السمبية الناتجة  5558% في عاـ 5,4، يعود االرتفاع بنسبة 5555في عاـ %  9’4اف أؼ نسبة التراجع بحوالي 
ونتيجة ذلؾ لـ  5589عف صعوبة التكيف في اتجاىات تطور الجائحة، وفي اضـ تمؾ االزمة جائت استقالة الحكومة السابقة في تشريف الثاني 

وىذا الشكؿ اذا تشاىدونو عمى  8/85وتـ حينيا اعتماد قاعدة  5555ومة الحالية في أيار حيث شكمت الحك 5555يتـ اعتماد ميزانية لعاـ 
 الصفحة الاامسة يعطيكـ تقمبات بأسعار ومبيعات النفط وتبلحظوف كيؼ أدى الى أنافاض ىائؿ في ايرادات الدولة، السبليد السادس التحديات

دية اانقة كاف أبرز جزء منيا ىو تأار تسديد رواتب الموظفيف ومعاشات المتقاعديف المستجدة، شيد الببلد بمد في ذلؾ الوقت بأزمة اقتصا
وتكررت ىذه الحالة لعدة أشير متتالية، قيمة النفقات أي الرواتب ومعاشات وماصصات التاميف االجتماعي ىي ومنح العاطميف عف العمؿ 

ى االقتراض لتمبية متطمبات التزامات الدولة تجاه المواطنيف لذلؾ فأف ، لـ يكف ىنالؾ ايار سو 5555أعمى بكثير مف الواردات لمعظـ عاـ 
( ترليوف دينار واذا تشاىدوف 57مف ما سمح لمحكومة باقتراض ) 5555مجمس النواب آف ذاؾ مرر قانونيف لتمويؿ العجز في حزيراف وتشريف 

يعطيكـ  7غيمية، تبلحظوف كـ كاف العجز ابلؿ ىذه الفترة، سبليد عف صافي واردات النفط مقابؿ المصاريؼ التش 6أيضًا الشكؿ في سبليد رقـ 
ية وآنية استجابت وزارة المالية، لقد كانت مشكمة العجز المالي ومشاكؿ اعداد الموازنة العامة وتأار ارساليا الى مجمس النواب تعالج بحموؿ جزئ

 بد مف أيجاد حموؿ جذرية ليا، لذلؾ كانت ىنالؾ حاجة لعممية ادارة ولكف مف حجـ التعقيدات الضاغطة والميددة لبلقتصاد العراقي وكاف ال
 االزمة تعمؿ عمى تمبية المتطمبات الممحة وبنفس الوقت العمؿ عمى تطوير استراتيجية طويمة االمد لمعالجة عناصر الضعؼ الموجودة وىو ما

والمعاشات والتأميف االجتماعي والبضائع والادمات االساسية، ىذه تمثؿ في االقتراض قصير االمد لتمبية االحتياجات الضاغطة مثؿ الرواتب 
تمؾ االشير، بصراحة دولة ال توجد لدييا موارد أارى ممكف تحصيميا  قضية ميمة جدًا ألف سؤؿ  عدة مرات عف االقتراض في تمؾ السنة

االقتراض الفوري، اما المعالجة طويمة االمد  بدوف المجوء الى 5555وأوائؿ  5555بسرعة في ضؿ أزمة اانقة مثؿ ما حدث في منتصؼ 
دًا فتمثمت في تقديـ الورقة البيضاء لبلصبلح االقتصادي والمالي والتي مثمت رؤيا واضحة ومحددة ذات منيجية لتأسيس اقتصاد متوازف آمف بعي

ثمت عنصر اطمئناف لممجتمع الدولي وشجعوا عف التقمبات يوفر اآلماف لممواطنيف واصحاب رؤوس االمواؿ ويعزز مف استقرار البمد، كذلؾ م
صادي عمى االندفاع لبناء شراكات اقتصادية حقيقية مع العراؽ سواءًا عمى المستوى االقميمي أو الدولي، وحضيت الورقة البيضاء لبلصبلح االقت

اب المجتمع الدولي ايجابيًا مف ابلؿ تشكيؿ والمالي بدعـ مجمس الوزراء ومجمس النواب والمؤسسات والييئات االقتصادية العراقية، كما استج
ضرورة االصبلح، ساد في العالـ أثارًا مدمرة وانحصارًا اقتصاديًا حادًا أثناء  بليد الثامف يعطيكـمجموعة االتصاؿ لدعـ االقتصاد العراقي، الس

رغـ مف كوف تمؾ الصدمات االقتصادية استثنائية وال االنغبلؽ الكمي المفروض عالميًا جراء انتشار جائحة كورونا وانييار أسعار النفط، فبال
الى مثؿ االزمات، يمكف التنبؤ بحدوثيا إال اف الامؿ الييكمي في االقتصاد العراقي الذي تفاقـ بسبب الضغوط السكانية كاف سوؼ يؤدي حتمًا 

، أف الامؿ في الييكمة االقتصادية  ىو حاصؿ تراكـ فالسؤاؿ كاف قبؿ الجائحة كاف يتعمؽ بتوقيت حدوث االزمة وليس بإمكانية حدوثيا أصبلً 
ي االقتصاد السياسات العامة واالقتصادية منذ سبعينات القرف الماضي والمتمثمة بتوظيؼ عائدات النفط المتزايدة لمببلد كأدات لتقييـ دور الدولة ف

عمى االقتصاد وزيادة الدور الريعي لمدولة في تقديـ الادمات  والمجتمع مف ابلؿ توسيع القطاع العاـ وسيطرة الدولة المباشرة وغير المباشرة
اعادة التوازف الى االقتصاد العراقي و وضعو عمى مسار يسمح لمدولة بإتااذ الاطوات المناسبة في العامة لممجتمع، وتيدؼ الورقة البيضاء الى 

ياة كريمة وذلؾ مف ابلؿ اقتراح مجموعة مف االصبلحات مستقبؿ تطويره الى اقتصاد ديناميكي متنوع يامؽ الفرص لممواطنيف لعيش ح
اية والسياسات الشاممة، وأيضًا حماية الفئات اليشة في المجتمع عف طريؽ توفير نظاـ شامؿ لمرعاية االجتماعية وتوفير ادمات التعميـ والرع

يعطيكـ التحديات ذات  9لية الصعبة المقبمة، سبليد رقـ الصحية الشاممة وضماف توجيو الموارد الشحيحة نحو تمؾ الفئات ابلؿ الفترة االنتقا
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وانا في اجتماعات مستمرة مع الدائرة االقتصادية في  5555التاثير المباشر، اذا تشاىدوف الشكؿ التنبؤات الموجودة في منتصؼ و أواار سنة 
دولي، اذا لـ نأاذ اجراءات كانت التنبؤات واضحة وامامكـ ىذا الوزارة ، مع البنؾ المركزي، مع وزارة التاطيط وااصًة مع صندوؽ النقد والبنؾ ال

جع واذا الشكؿ يعطيكـ االرقاـ الحقيقية التي كانت تواجينا اذا لـ نااذ تغييرات اساسية تنقذ ىذا الوضع، كاف احتياطي العممة االجنبية في ترا
نشاىد اسعار  5555أو  5558طبعَا نحف عندما نتكمـ عف سنة ، 5558مضينا دوف أي تغيير كاف ممكف أف ينفذ في ىذه السنة أي في سنة 

، كانت جميع التنبؤات تدؿ عمى تراجع في االسعار وبقاؤىا عمى 5555النفط كانت بارتفاع مستمر لكف ىذا لـ يكف الواقع في منتصؼ و أواار 
 54مميار دوالر في كانوف االوؿ الى  67,9ير وذلؾ مف مستوى منافض، فانافاض احتياطي العممة االجنبية الداعمة لمدينار العراقي بشكؿ كب

بدأ التراجع الحقيقي باحتياطي البنؾ المركزي وىو الداعـ االوؿ واالىـ في  5555مميار دوالر في كانوف الثاني، يعني في ىذه السنة أي في 
عالمي، ثـ بعد ضيور متحور دلتا اذا تتذكروف في الحفاظ عمى سعر الصرؼ، وفي حيف أف كانت التوقعات في اسعار النفط ومعدالت النمو ال

فكانت كؿ التنبؤات بأنو سوؼ تتزايد االزمة ليس التراجع، وتشير الى  بدأ متحور دلتا وىو كانت عواقبو جدًا اطرة في ذلؾ الوقت 5555أواار 
وديؿ الذي استعممتو أنا شاصيا كاف احتياطي وفي تنبؤات الم 5558مميار دوالر بحموؿ نياية عاـ  57أف تمؾ االحتياطات سوؼ تنافض الى 

أي ال يوجد لدينا ما يكفي لدعـ الدينار أو ما يكفي في أف نموؿ استيرادات العراؽ الضرورية، وكاف مف المتوقع  5553العراؽ يتبار في سنة 
حيث توقعات  5558وؿ منتصؼ عاـ أف تمؾ االنافاض كاف سوؼ يؤدي الى فرض انافاض قيمة الدينار العراقي عمى نحو فوضوي وحاد بحم

السوؽ تشير الى تآكؿ قيمة العممة قبؿ ذلؾ بأشير، أرغب أف اذكر السادة النواب الكراـ عندما تكوف عممية تغيير صرؼ غير مدروسة وفي 
كاف  5587 أو 5586عمى )مصر( مصر في  حالة فوضوية سوؼ نكرر تجارب الدوؿ التي فقدت السيطرة عمى عممتيا، أعطيكـ مثاؿ بسيط

( ألف فوضى 58( وقفز يـو الى )88سعر الصرؼ الدوالر االمريكي يعادؿ تقريبًا سبعة جنييات مصرية، ما بيف ليمة وضحاىا أصبح )
أصبحت لـ تكف مدروسة وضغوط االسواؽ عمى قرارات التابعة لمبنؾ المركزي المصري أدى الى فقداف السيطرة الكمية وىذا ما حدث أو يحدث 

تركيا، وحدث وسوؼ يحدث في دوؿ اارى عندما تجد ضغوطات عمى سعر الصرؼ وتنبؤات واقعية، سوؼ لف يوجد تجاوب مف وزارة  اآلف في
، ما ىي 5555المالية والبنؾ المركزي في ىذا الواقع، تتراكـ الضغوطات وجدًا تنفجر في وجوىنا، ىذا الاوؼ كاف والاشى في أواار سنة 

مامنا، كاف ال بد مف أيجاد مسار داامي آمف ومحدد يعالج المشاكؿ االقتصادية الداامية ويحقؽ نوع مف االستقرار الايارات المطروحة كانت أ
مبات الداامي والثبات في سياسة البمد االقتصادية ويؤمف رواتب الموظفيف وغيرىا مف االستحقاقات كما يحافظ عمى الدينار العراقي لمواجية تق

التي تدور مف حولنا، فكاف التوجو نحو تحديد سعر الصرؼ بيامش مريح لبلقتصاد العراقي وااراج االقتصاد مف دائرة السوؽ الدولي واالحداث 
، مساحة جديدة وآمنة لمدينار العراقي وحمايتو مف أي متغيرات اارجية وىي اطوة استباقية، أكرر استباقية الف الاطر واعطاء مساحة وأمنة
اذا لـ نأاذ اطوة مدروسة وتفرض عمينا الضغوطات مف السوؽ الداامية أو الاارجية عمى سعر الصرؼ، وىي شاىدنا امامنا ما اليحدث، 

يد اطوة استباقية أثبت الواقع أنيا كانت صائبة وقد سبقت تمؾ الاطوة باالمور التالية اسابيع مف النقاشات ربما أشير مف النقاشات مع الس
كزي وصندوؽ النقد الدولي وابراء االقتصاد، ثانيًا نقاشات مع قادة الكتؿ السياسية أنا اجتمعت مع كثير رئيس الوزراء ومستشاريو والبنؾ المر 

منيـ عمى انفراد وأيضًا في جمستيف مع كؿ الكتؿ جميعيا بحضور فاامة رئيس الجميورية ورئيس مجمس النواب و عرضت ىذه القضية بكؿ 
واسع، توجد بعض االطراؼ ال انكر قالوا كبل، لكف االكثرية اذا ليس االكثرية الساحقة مف الكتؿ  وضوح وبكؿ شفافية أماـ الجميع، وحصؿ اتفاؽ

السياسية ومف الماتصيف ومف كؿ االطراؼ الرئيسية التي ساىمت في أاذ ىذا القرار، ىو كاف قرار ضرورية تغيير سعر الصرؼ السباب 
النقد أاذ موقؼ عمني بأف التغيير كاف ضروري أف يحدث في ذلؾ الوقت، النسبة كانت المذكورة سابقًا وسوؼ أذكرىا الحقًا، أيضًا صندوؽ 

 5554أو  5553سعر الصرؼ ابلؿ األزمنة السابقة، اذا نأاذ سعر الصرؼ في معقولة والنسبة يجب أف تحدد في مسار التنقؿ في االسعار 
تغيير غير منحوتة عمى سمنت أو كونكريت، مرتبطة بالظروؼ االقتصادية، لمدينار ومف ثـ صعد تدريجيًا، يعني عممية ال 8555بدأت تقريبًا 

غير واجب أف نعتبرىا ىي استقرار ميـ جدًا لكف الدوؿ جميعيا تمر في مراحؿ بحيث ىذا السعر يكوف تحت الضغط ونادر النادر جدًا يكوف 
ات بطريقة تاتمؼ، وأنا طمبت شاصيًا أف نتبنى سياسة تحت ضغط نحو االرتفاع، اذا كاف الدينار معـو كاف ممكف تجاوب ىذه الضغوط

عر التعويـ لكف وزارة المالية ليس عمميا ىي اف تدير النقد أو العممة، ىذه مف مياـ البنؾ المركزي، البنؾ المركزي كاف ماشي عمى سياسة س
ب نتبنى سياسة التعويـ وبعض االطراؼ والرئاسات ثابت وفييا وجية نظر و وجية نظر ربما صائبة، لكف اذا أحد يريد التغيير يكوف مرف يج
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لمدينار الواحد ومثابة مقدمة لمتعويـ الكامؿ  8455أيضًا تبنت ىذه السياسة في وقتيا، فعدت وزارة المالية الى تافيض قيمة الدينار ليكوف 
أي بعد سنتيف أو ثبلثة، أنا أتمنى بأف الدينار العراقي لمدينار العراقي حالما يتـ انجاز اصبلحات الورقة البياء عمى المدى المتوسط أو الطويؿ 

، وتوجد عدة سبؿ أف ننجح ونفمح في ىذه السياسة بحيث يكوف القطاع يكوف معـو أو مسيطر عمى التعويـ حتى ال تكوف فيو تقمبات كؿ يـو
ر داؿ الدوالر لتضاؼ الى مبيعات الدولة مف الااص قادرًا عمى تطوير نفسو والمساىمة في زيادة الصادرات بمستوى حقيقي يعزز مف مصاد

قاـ البنؾ المركزي العراقي بعد  5555كانوف االوؿ عاـ  89، في 88النفط، التافيض النسبة كانت مدروسة بعناية، وىذا موجود في سبليد رقـ 
دينار ليكوف واحد دوالر  8885والر يعادؿ تاطيط شامؿ مع وزارة المالية وصندوؽ النقد الدولي بتغيير سعر صرؼ الدينار العراقي مف واحد د

دينار، أرغب اف اعطيكـ بعض االيضاح اذا تسمحوف لي عف كيفية تثبيت ىذا السعر، النفط عندما نبيعو نحقؽ دوالر، ىذا  8455يعادؿ 
ا الدوالر لمبنؾ المركزي بالسعر المتفؽ عميو، ، نحف نبيع ىذالدوالر ممكو لمدولة العراقية الممثؿ مف وزارة المالية، فوزارة المالية تممؾ ىذا الدوالر

عندما حصمت عممية تغيير سعر الصرؼ فييا جانبيف، جانب العرض أي وزارة المالية تعرض الدوالر، وجانب الطمب أي البنؾ المركزي يطمب 
ة المالية تبيع الدوالر حتى تأاذ مف البنؾ ىذا الدوالر، مقابمو يكوف دينار فسعر التعادؿ ىو ىذا سعر الصرؼ، عندما الحكومة المتمثمة بوزار 

، المركزي الدنانير حتى نصرفيا عمى النفقات واالستحقاقات اضرورية في الموازنة ىذه ىي عممية تحديد السعر، فالسعر يحدد في ىذه العممية
مركزي عندما يعرض ىذا الدوالر عمى عممية عرض دوالر وعممية طمب عمى الدوالر، عممية عرض دينار وعممية طمب عمى الدينار، البنؾ ال

دنانير، فأي شاص يذىب الى البنؾ المركزي لديو كؿ  85مواطنيف مراصيف اف يشتروف ىذا الدوالر، يبيعو بسعر فاصؿ ىامش تفقريبًا 
ية مع ىامش صغير، اذا يباع االوراؽ وكؿ المستندات كاممة يستطيع أف يشتري مف البنؾ المركزي بسعر التبادؿ بيف البنؾ المركزي و وزارة المال

مرة أارى عند الصراؼ، السعر ياتمؼ أيضًا وفي سعر التداوؿ في السوؽ، ففي ثبلثة أسعار، أربع أسعار الدينار، سعر التبادؿ، سعر العرض 
و اليامش ، سعر العرض في االسواؽ لمصرافيف وسعر السوؽ يصعد وينزؿ حسب الطمب، ىذا ىمف البنؾ المركزي الى أصحاب التراايص

 الذي يجب أف نركز عميو، فعندما حددنا ىذا السعر ارجت رسالة مف وزارة المالية تقوؿ الى البنؾ المركزي بانو مف اآلف فصاعدًا نحف سوؼ
الرد نحف  نعرض عميكـ الدوالر في ىذا السعر أقؿ مف ىذا السعر ال نقبؿ، ىـ قاموا بالرد عمينا قالوا نعـ نحف نشتري منكـ ىذا الدوالر، طبعاً 
 5558اـ مف وزارة المالية كاف رد اطي مف البنؾ المركزي الى وزارة المالية كاف قبوؿ بيذا العرض، فقامت وزارة المالية بتقديـ مسودة موازنة ع

ت تمؾ الموازنة الى مجمس الوزراء وقد تـ تسريب تمؾ المسودة قبؿ أف يكوف ىنالؾ متسع لوزارة المالية لشرح موقفيا الى العامة، حيث تضمن
التركيز عمى عنصريف جوىرييف أوال حماية الفئات األكثر ضعفًا في المجتمع مف التأثيرات السمبية لتافيض قيمة الدينار، واالضطرابات 

اء مف ابلؿ االقتصادية المستمرة لجائحة كورونا، أيضًا اقدـ لكـ أف شاء اهلل تفاصيؿ في السبليد القادمة، وتطبيؽ بعض عناصر الورقة البيض
تمدة عمى زيادة االيرادات غير النفطية وضبط النفقات وأيضًا التفاصيؿ تصؿ، فعندما قدمنا الموازنة مف وزارة المالية الى مجمس الوزراء كانت مع

 8455وعندما عرضت الموازنة الى مجمس النواب مف مجمس الوزراء كانت بكؿ وضوح بأف سعر الصرؼ ىو 8455سعر الصرؼ الجديد أي 
لعممة دينار، ماذا عممت وزارة المالية تجاه حماية الفئات اليشة مف تأثيرات تافيض قيمة الدينار، أوال كؿ شاص يعرؼ بأنو عندما تتغير سعر ا

بدوف شؾ سوؼ تزيد االسعار، لكف ليس جميع االسعار وال بنسب التغيير، فعممنا نحف بأف سوؼ تؤثر عمى الشرائح، شرائح عديدة مف 
، سوؼ تؤثر مف صاحب معمؿ يرغب أف يستورد مواد أولية، اذا شاص يدرس في الاارج، اذا سيدة ع، وسوؼ تؤثر عمى فئات تاتمؼمجتمال

ترغب أف تتعالج اارج البمد، الى شاص يرغب أف يذىب سياحة الى دوؿ الجوار، جميع ىذه تؤثر وتؤثر عمى السمة الغذائية والكمؼ الرئيسية 
ا ودرسناىا وقدمنا نحف برنامج كامؿ مع كؿ وضوح الى مجمس الوزراء ومف ثـ الى مجمس النواب، تضمف مقترح الوزارة المستوردة، ىذه نعرفي

ترليوف دينار، ثبلث  5ترليوف دينار الى  8,8ترليوف دينار عراقي لمساعدة الفئات اليشة مف  9,6ترليوف دينار عراقي، أكرر  9,6لمموازنة مبمغ 
دينار،  8,555,555مميار دينار لتحسيف فاعمية نظاـ البطاقة التموينية لدعـ مف ال يتجاوز داميـ الشيري  648ص أضعاؼ تقريبًا، تاصي

مميار دينار لدعـ االجراءات الصحية لمواجية   755مميار دينار لدعـ مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة وتاصيص  655تاصيص مبمغ 
، 5558ترليوف دينار لمزيادة في معاشات المتقاعديف في  4,5ارى في الموازنة تضمنت تاصيص تداعيات جائحة كورونا، اال جراءات اال

 وترليوف ونص دينار لتعويض النقص السابؽ في التزامات تجاه عوائؿ الشيداء والسجناء السياسييف وعوائميـ، أرغب أف أركز عمى ىذه النقطة
ات الدولية السابقة وكؿ الفئات، جميعيا قاطبًة يجب أف نعغطييا نحف أثر في الموازنة، أصرينا أف نداؿ جميع االلتزام5558نحف في موازنة 
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رحؿ فييا مف سنة الى سنة الى أارى، فكاف ىذا يجب أف نعطييا اعتبار ماليًا الف ىذه التزامات لمدولة ال نستطيع أف نتيرب منيا ونستمر ن
ذه الفئات المحرومة سابقًا، تمؾ االجراءات تـ تقميصيا بشكؿ كبير وتحديدًا ماصصات أف نعترؼ بالتزاـ الدولة تجاه ى 5558اساس لموازنة 

الذي تـ تمريره في مجمس النواب العراقي، االمر الذي عطؿ اطة وزارة المالية لحماية الفئات اليشة  5558الحماية االجتماعية في قانوف موازنة 
لكف سوؼ أعطي لكـ االمور كما حدثت، وزارة  ال أرغب أف أرمي المـو عمى أي شاصفي المجتمع وما عرضيـ لمصعوبات االقتصادية، أنا 

المالية قدمت موازنة فييا دعـ كبير لمفئات التي سوؼ تتعرض الى تراجع في داميا جراء تغيير سعر الصرؼ وفي نفس الوقت وضعنا في 
لـ يعالج  83قة لكؿ الجيات المعنية وااصًة الشيداء والسجناء، في سبليد الموازنة فرضنا في الموازنة االعتراؼ الكمي بالتزامات الدولة الساب

أوضاع الفئات اليشة بسبب تأثيرات تافيض قيمة الدينار فحسب وانما كاف ىذا التافيض ىو جزء مف اطة شاممة  5558مقترح موازنة عاـ 
ترليوف دينار وذلؾ مف ابلؿ، أواًل زيادة ضرائب  9,3الى حوالي  5558لبلصبلح االقتصادي، فقد تضمف زيادة االيرادات غير النفطية في عاـ 

ودور  صالونات التجميؿ، النقؿ الجوي ،الفنادؽ ،االستيبلؾ الموالت، المطاعـ، مواد التجميؿ، الكحوؿ، التبغ، مشتريات السيارات، والادمات
، وتسريع عممية بيع االصوؿ، ثانيًا وبشكؿ أساس تضم ترليوف دينار مف زيادة  8,9ترليوف مبمغ  9,3نت االيرادات المساج، وزيادة الرسـو

ى قيمة ضرائب االستيبلؾ عمى المنتجات البترولية المكررة كما جاء في الورقة البيضاء، وذلؾ لتقميؿ الدعـ الذي يشوه السوؽ، ثالثُا الحصوؿ عم
بلقة بانتاج النفط والتي تأتي مف زيادة اسعار النفط الااـ الذي يباع ترليوف دينار مف االيرادات ذات الع 8,5أكبر مف المنتجات النفطية وبحدود 

الى المصافي المحمية وبالتالي تافيض الدعـ والحصوؿ عمى ايرادات المبيعات كافة، في تطبيؽ مقترحات الورقة البيضاء لضبط النفقات، في 
 8,5ار تاتي مف زيادة الضرائب الحالية عمى الراتب الكمي بما يوفر ترليوف دين 83,5مقترح الوزارة لمجمس الوزراء اجمالي المدارات بقيمة 

ترليوف دينار، كاف سوؼ يتـ فرض ىذيف االجرائيف في  85ترليوف دينار، ثانيًا اعتماد سقؼ الماصصات والحوافز مف ما كاف يتوقع أنو سوؼ 
فض، أردنا أف نغير نحف في الموازنة التي قدمناىا كؿ السمـ الغالب عمى ذوي الداؿ المرتفع، الداوؿ المرتفعة وتجنب اصحاب الاؿ المنا

الضريبي حتى يكوف نوع مف المساواة عمييـ، مابيف االشااص الذيف لدييـ داؿ مرتفع وىؤالء الذيف داميـ محدود، و وضعنا سقؼ 
ة لتعظيـ ايرادات الدولة بطريقة لمماصصات، الماصصات في بعض االحياف تصؿ الى اضعاؼ الراتب، فجميع ىذه درسناىا كوسائؿ اضافي

عادلة ومنصفة ومفيدة لبلقتصاد، ولوضع تمؾ المدارات في موضوعيا الصحيح فأنو بدونيا كانت سوؼ تصؿ مدفوعات الرواتب والمعاشات 
ازنة جامدة، ترليوف دينار، ىيكمية المو  55حيث كانت  5589% مف ماكانت في عاـ 43أي بزيادة  5558ترليوف دينار في عاـ  74,3الى 

شات جامدة جدًا وعندما نستمر نزيد ونزيد بعدد الموظفيف ونزيد في الماصصات ونزيد بالرواتب نشاىد جميع االيرادات النفطية تتأكؿ في المعا
ال بد مف ىذه القرارات والرواتب التقاعدية، فأيضًا نحف وزارة المالية واجيناىا بكؿ شجاعة و واجينا ىذه المشاكؿ واعترفنا بضرورة أاذ القرارات، 

أف تؤاذ، اذا لـ تؤاذ سوؼ يحصؿ نوع مف التضاـ غير مسيطر عميو بنفقات الدولة الجارية، ومع ذلؾ تـ تافيؼ تمؾ االجراءات مف قبؿ 
اىا عمى مجمس الوزراء، أكثرىا طبعاص السباب اجتماعية وسياسية وربما كاف فييا وجية نظر، لكف نحف اآلف أجمنا ىذه المشاكؿ او ضربن

ترليوف، نحف  8,4الطريقة العامة الى المستقبؿ، لكف تستمر المشكمة قائمة، واستبداليا باطة ضرائب تصاعدية ىدفت الى تحقيؽ مدارات بقيمة 
واب في نيساف ترليوف، والتي تـ الغائيا بالكامؿ في الموازنة التي تـ تمريرىا بالقانوف في مجمس الن 8,4ترليوف، نزلت الى  85كنا ماططيف الى 

5558. 
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 معالي الوزير في أي صفحة ىذه الفقرة؟

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
 سيادة الرئيس. 84صفحة 

تاتمؼ لكف المشكمة تبقى بتعطيؿ الزيادة في الرواتب والمعاشات لعدة سنوات، طبعًا مجمس النواب لديو كؿ الحؽ ولديو رؤية  قاـ مجمس النواب
 قائمة.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
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نكوف معالي الوزير فقط لمتوضيح، السياسة المالية والسياسة النقدية مسؤولية الحكومة، مجمس النواب يشرع بناًء عمى طمب الحكومة، ارجوا أف 
حصؿ بالتداوؿ بيف الحكومة ومجمس النواب أرجوا أف ننتبو الى ىذا دقيقيف بالطرح، لـ يشرع مجمس النواب أمر ابلفًا لوجية نظر الحكومة، كمو 

 األمر.
 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -

 نعـ سيادة الرئيس أنا لـ أتكمـ عف شرسة.
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

ب أوقؼ الزيادة في الرواتب لسنوات عدة، مجمس النواب عفوًا اآلف المواطنيف يشاىدوف الجمسة، والمواطنيف يطمعوف، عبارة أنو مجمس النوا
 يعني الجممة قد تفيـ مف المواطنيف بشكؿ ماتمؼ. 5586و  5585و  5584انسجـ مع رؤية الحكومة في ادارة االزمة المالية في عاـ 

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
مؽ وكامؿ ما بيف مجمس الوزراء ومجمس النواب، لكف عندما قدمنا نحف مشروع الموازنة مف وزارة نعـ سيادة الرئيس ىو التعاوف طبعًا أعتبره مط

ت المالية ىي عمى ثبلثة مراحؿ حصمت، مف وزارة المالية الى مجمس الوزراء، ومف مجمس الوزراء الى مجمس النواب، والقانوف النيائي مقترحا
العتبار وااصًة بعممية ترشيد الماصصات، عممية ترشيد الماصصات كاف جزء اساسي مف مشروع وزارة المالية قسـ كبير منيا لـ يؤاذ بنظر ا

وكانت تحقؽ لنا ايرادات كبيرة جدًا، ىي ليس لغرض فقط االيرادات، فقط كانت لدينا رؤية واضحة بأنو يحصؿ نوع مف  5558الوزارة في موازنة 
صات أضعاؼ الرواتب، فعندما قدمنا المشروع قدمنا لغرض أف يكوف وضع يشمؿ قاعدة التقريب لنقوؿ بيف الماصصات وبيف الرواتب، الماص

كرة تشمؿ الجميع، ال تكوف ىذه الفوارؽ الكبيرة بيف الماصصات والرواتب، ومف ناحية االيرادات كانت تحقؽ لنا ايرادات كبيرة جدًا، ىذه الف
ى مجمس النواب، تغيرت، تغيرت الى مشروع ياتمؼ تمامًا وأنقص االيرادات المتوقعة مف االساسية لتعظيـ ايرادات الدولة وقدمناىا نحف كوزارة ال

ترليوف الى واحد ونصؼ  ترليوف، بعد ىذا حصؿ أيضًا اتفاؽ بيف مجمس الوزراء وبيف المجنة المالية وبيف مجمس النواب عمى تشريع  85
وجد أي ابلؼ وال ااتبلؼ بيف وجيات النظر، يوجد تسمسؿ فييا، انا اعمؿ عمى القانوف كما حصؿ في االاير، أنا ال أرغب أف اشير الى أنو ي

والفقيرة،  تقديـ فقط سيادة الرئيس موقؼ وزارة المالية مف ىذه العممية، واىتمامنا الكبير جدًا، الدعـ والحفاظ عمى مستوى المعيشة لمفئات اليشة
 86مف مصادر جديدة حتى نافض مف العجز الماطط في الموازنة، في سبليد رقـ  واصصنا ليـ موارد كبيرة، واصصنا أيضًا ايرادات جديدة

قيمة العممة، أف التافيض ىو مثؿ ما قمنا سابقًا جاء جزء مف اطة استراتيجية اتي اعتمدتيا الورقة  أرغب أف اتكمـ عف ما ىي منافع تافيض
ي عمى مدى العقود الماضية بسبب المعوقات الييكمية التي وقفت في طريؽ البيضاء لمنيوض بدور القطاع الااص، تراجع القطاع الااص العراق

تطويره، مف غير ىذه المعوقات ىي اآلثار السمبية لسعر الصرؼ غير التنافسي لمدينار العراقي وبالذات مقابؿ أسعار صرؼ العمبلت شركاء 
لشكؿ ىذا نشاىد كـ الدينار العراقي مرتفع سعره مقابؿ الدوؿ التي البمد التجارييف عمى قطاعي الزراعة والصناعة االساسية، اذا تشاىدوف ا

المنافسة  نستورد منيا، االرتفاع تقريبًا دمر امكانيات العراؽ التنافسية ألف سعر الصرؼ العراقي القيمة الحقيقية الااصة بو ازدادت تجاه الدوؿ
عي ااصًة قطاع الادمات والقطاع الزراعي، عندما نتكمـ عف غرؽ االسواؽ لنا، وحصؿ تراجع وجميعكـ تشاىدونو، تراجع حقيقي بالقطاع الصنا

بالسمع المستوردة ىي لعدة اسباب، احدى االسباب الرئيسية ىو ارتفاع سعر الصرؼ، الدوؿ تحاوؿ أف توجد سعر صرؼ تنافسي يعطييا امكانية 
الطويمة كميا، وربما كانت توجد اسباب موجبة بصراحة ااصًة بعد  اف تنيض باقتصادىا وتنوع في اقتصادىا، نحف ال، نحف ركزنا ىذه الفترة

ف أف يكوف نوع مف االستقرار في االسعار، سعر الصرؼ المرتفع نعـ يعطي ىذا لفترة معينة، لكف يدمر القدرة التنافسية التابعة لمبمد ويكو  5553
النتيجة يصب عمى الجانب المالي في الموازنة، واذا نشاىد في ىذا  اقتصاد مشوه مبني عمى الدعـ المستمر لمسمع، الدعـ المستمر لمسمع في

يمكف في فيـ ىذه الديناميكية مف ابلؿ مبلحظة زيادة الصادرات التركية وااليرانية الى العراؽ، نحف لدينا ثبلثة  86الشكؿ في سبليد رقـ 
د تتغير مف سنة الى أارى، لكف كؿ واحدة منيـ تصدر الى العراؽ مصادر رئيسية نتاجر معاىا، الصيف وايراف وتركيا، تتنافس مف ىو رقـ واح

( مميار دوالر سنويًا تعتمد عمى السمعة والمادة، أف تمؾ الزيادة في صادرات البمديف الى العراؽ يأتي بالدرجة االساس عمى 85الى  9مابيف )
تمؾ السكاف في المناطؽ الريفية، فما ىي الفوائد المباشرة  %( مف فرص العمؿ وحيث يعيش55حساب القطاع الزراعي العراقي والذي يوفر )

%( ألف ايرادات الحكومة االكثرية الساحقة منيا ىي ايرادات نفطية تأتي 53، أواًل زيادة ايرادات الحكومة رأسًا بنسبة )لتافيض قيمة العممة
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لمتزايدة تجاه المواطنيف في مجاالت الرواتب والمعاشات لبلستجابة لمبللتزامات ا5558بالعممة الصعبة، سمح التافيض لمحكومة في عاـ 
سوؼ يعظـ مف منافع  5555والحماية االجتماعية واالعانات والبضائع والادمات وكذلؾ استئناؼ االنفاؽ االستثماري غير النفطي، وفي عاـ 

والتنمية في الببلد، اذا تشاىدوف ىذا الشكؿ أيضًا االرتفاع المتوقع في اسعار النفط والذي سوؼ يزيد مف تاصيص االمواؿ لمشاريع االعمار 
يعطيكـ جدوؿ العجز والوفرة الحكومية حسب اسعار الصرؼ، وأعتقد مف الواضح جدًا بأف لعب دور ميـ في تغطية العجز الموجود في 

فوعات لمبمد ىذه تتعمؽ بتجارتنا الاارجية والادمات ، ثانيًا تقوية أو نشد كبلمنا عف تقوية مالية الدولة، ثانيًا نتكمـ عف تقوية ميزاف المدالموازنة
( مميارات دوالر أو 8الاارجية ونقؿ االمواؿ والراسماليف مف والى العراؽ، تقوية ميزاف المدفوعات لمبمد والذي زاد مف احتياطات العممة االجنبية )

دوف ىذا التغيير أف يحصؿ ىبوط وتدىور في االحتياطي، ومع ، نحف كنا متوقعيف بالتنبؤات الااصة فينا ب5558%( نياية عاـ 85ما يعادؿ )
ير مف ىذا التغيير االحتياطي التابع لنا زاد الى مستوى عالي جدًا ويعطي لنا نوع مف الحرية أف نتصرؼ الحقًا بطريقة استعماؿ ىذا الكـ الكب

وفي تحقيؽ زيادة كبيرة في احتياطي العمبلت االجنبية في  العممة الصعبة، سوؼ يسيـ التافيض مستقببًل في تقوية أوضاع ميزاف المدفوعات
السنوات القميمة المقبمة مف ما سوؼ يوفر لمبمد عنصر قوة في حاؿ انيارت اسعار النفط، ويتفؽ صندوؽ النقد الدولي و وكاالت التصنيؼ 

لوكاالت ىذه التصنيؼ يمكف اف تقولوف ما ىو دورىا االجنبية مثؿ )فتش( و )بوديز( أنو التافيض سوؼ يقوي الوضع المالي الدولي لمعراؽ، ا
)مودي( أو )فتش(، ىؤالء يصنفوف الاطورة عمى اقتراض العراؽ، الاطورة عمى السندات التي تصدر مف وما ىي أىميتيا؟ ما ييمنا مف شركات 

، نحف اآلف لدينا تصنيؼ )بي ماينس( دوف تصنيؼجميورية العراؽ لبلسواؽ العالمية وتوجد مؤسسات كبيرة ال تستثمر في ىذه االوراؽ المالية ب
، اذا ممكف يتحسف لكف عمى االقؿ التصنيؼ يعطي لنا امكانية أف نمجئ الى االسواؽ الدولية ر مرتفعة جدًا  السندات بالدوالر ويوجد طمب عمييا

عار النفط، لكف جزء آار ىو السيطرة عمى تشاىدوف ىذا الشكؿ التحسف الواضح في الميزاف التجاري لمعراؽ، جزء منو ناتج مف تحسف أس
يعطيكـ الفوائد المباشرة  89االستيراد ألف قؿ الطمب عمى االستيراد جراء تغيير سعر الصرؼ وىذا دليؿ واضح اذا تشاىدوف السبليد رقـ 

لتنافسية لمقطاع الااص العراقي مقابؿ لتافيض قيمة العممة عمى االستيرادات، النمط ىو نوعًا ما نسبيًا في تراجع، زاد التافيض مف القدرة ا
اع االستيرادات االجنبية الرايصة الثمف حيث يميؿ اتجاه االستيرادات نحو االنافاض مع انتعاش االنشطة االقتصادية بعد الجائحة، كاف القط

بلج، وشيد القطاع زيادة ممحوظة في الصحي ىو أوؿ المستفيديف حيث أاذ المرضى يتوجيوف بشكؿ متزايد الى طبابة المستشفيات العراقية لمع
النفقات االستثمارية وبشكؿ مماثؿ سوؼ يستفيد استفادة السياحة المحمية بغض النظر عف وجود الجائحة بتزايد السياحة المحمية، والقطاع 

مؽ مناخ ايجابي وايجابي كبير الزراعي زاد مف قدرتو عمى المنافسة قباؿ االستيرادات الرايصة، أيضًا تافيض سعر الصرؼ ساعد كثيرًا في ا
 لممستثمر االجنبي، اذا المستثمر االجنبي يرغب أف يداؿ في االسواؽ العراقية سوؼ يفكر ىؿ ىذا السعر الذي سوؼ اداؿ فيو سعر تنافسي أو

لكف عندما يحوؿ مف دوالر ر مرتفعة جدًا، سوؼ يقوؿ ىؿ ىذا أستطيع أف انافس في ىذا السعر، ال؟ اذا سوؼ يحوؿ مف دوالر الى دينار باسعا
، بتزايد اآلف الوفود االجنبية، 5558و  5555الى دينار وباسعار تنافسية سوؼ تتشجع عمميات االستثمار، وفعبًل ىذا ما حدث ما بيف فترة 

رج وااصًة مف دوؿ بتزايد اآلف مف راص االستثمار الصناعية بطريقة ممحوظة وليس جميعيا مف مستثمريف عراقييف، قسـ كبير منيـ مف الاا
الدوؿ  الجوار التي تأثرت مع االسؼ بفقداف السيطرة عمى االقتصاد، اذا نشاىد سوريا ولبناف عدد رجاؿ االعماؿ الذيف يأتوف الى العراؽ مف ىذه

في العراؽ مف أىـ اعداد ممحوظة وايضًا بتزايد مف دوؿ اارى مثؿ مصر وتوجد أبعد حتى، طبعًا الشركات العالمية عندما تنظر لبلستثمار 
آلف عناصر أاذ القرار أو تؤثر عمى أخ القرار ىو ىؿ ىذا السعر تنافسي أو ال؟ فبدأت تنتعش وبدأت الشركات الكبرى العمبلقة تداؿ، شاىدنا ا

أثير سعر الصرؼ تشاىدوف ت 58شركة توتاؿ سوؼ تداؿ أف شاء اهلل بقوة استثمارات بعشرات مميارات الدوالرات في ىذا المجاؿ، في السبليد 
 5558و  5589أيضًا عف زيادة الثقة بالمصارؼ االىمية والودائع التي دامت في المصارؼ، توجد زيادة ممحوظة اذا تشاىدوف أيضًا مابيف 

بتافيض العممة جنبو الفوضى وعدـ  بالودائع بالقطاع الااص، ودتئع القطاع الااص بالمصارؼ زادت بصورة ممحوظة، عند نجاح العراؽ
مؤارًا في تركيا،  5588و  5587وايراف عاـ  5586االستقرار الناتج عف التافيض االجباري وكما حصؿ في مصر مثمما قمنا في عاـ 

التافيضات االضطرارية لمعممة تربؾ فقط المواطنيف في النظاـ المصرفي وتقود الى اكتناز وسحب الودائع، األمر الذي يضغط عمى النظاـ 
يرًا مف المدارات العراقية ىي بالدوالر أرغب أف الفت نظر السادة النواب الذي لديو مدارات بالدوالر أيضًا نوعا ما استفاد المصرفي، طبعًا كث

الى  مف تغيير قيمة الدوالر، واصبح يحوؿ الدوالر الموجود لديو في البيت الى دنانير ويحوليا الى القطاع المصرفي، أىمية داوؿ ىذه الموارد
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فأيضًا ىذه فائدة غير  صرفي ىي تعطي امكانية لممصارؼ أف يقرضوف وتستمر العجمة االقتصادية بدعـ مف المؤسسات المصرفيةالقطاع الم
 ممحوظة ولكف ىي واقعية، معظـ المدارات الكبرى في العراؽ موجودة كنقد لدى المواطنيف بالدوالر، فعندما يحصؿ ثبوت واستقرار يوجد دافع

، وتافيض العراؽ الموجع لعممتو جنبة لممااطر كما 5555ارات ىذه الى ودائع ونعتقد نحف انو ىذا جزء ما حدث في اضافي اف تتحوؿ المد
يمكف مبلحظتو في زيادة الثقة في النظاـ المصرفي مف قبؿ القطاع الااص لمشركات واالفراد حيث ازدادت بقوة الودائع والقروض كما تشير 

لمحظور الكريـ مف ىذا الشكؿ، القضية االارى التي أفادتنا أيضًا مف تغيير العممة ىو االستقرار في االسواؽ،  البيانات االايرة ومثؿ ما شرحت
%، 85الفرؽ بيف سعر الصرؼ الرسمي والسعر الموازي قبؿ تغيير سعر الصرؼ وصؿ مرات الى  55سابقًا اذا نشاىد الشكؿ في السبليد 

بمعنى أي شاص وأي طرؼ أي مؤسسة تستطيع أف تحصؿ عمى عممة مف  8355رات تقريبًا وصؿ في فت 8885مرات كاف السعر الرسمي 
البنؾ المركزي باسعار رسمية مع ىذا اليامش الموجود تستطيع أف تحقؽ أرباح ىائمة عمى حساب البنؾ المركزي وعمى حساب االقتصاد 

، عندما يزيد اليامش مابيف السعر الرسمي وسعر السوؽ، ىذا اليامش العراقي، وفعبًل ىذا ما حدث لفترة طويمة قبؿ عممية تافيض سعر الصرؼ
باسعار أراص مف أسعار السوؽ،  يعطي حافز كبير أف تحصؿ عممية التبلعب التي توصؿ المواطنيف الى االستحواذ عمى موارد لمبنؾ المركزي

ىي جميعيا مبنية عمى اليامش مابيف سعر الصرؼ الرسمي وسعر  وىذا الكبلـ الذي تسمعوه انتـ دائمًا عف المزاد ومشاكؿ المزاد وربح المزاد
صرؼ السوؽ، اذا اليامش ينزؿ الى نسبة معقولة ال تستحؽ العممية بعد، ال تستحؽ يذىب يعمؿ ىذه العممية، الدورة كميا يزوروف أوراؽ 

( مثؿ ما قمت وصمت الى ارقاـ 85أو  5ؽ )وشيادات يحولوىا الى طمب لفتح اعتمادات ثـ يحصموف عمى عممة بسعر اراص مف سعر السو 
فمكية، طبعًا سوؼ تعطي حافز كبير لممؤسسات، وىذه أيضًا شوة عمؿ النظاـ المصرفي في العراؽ ألف المصارؼ االىمية الغير الرصينة 

سـ منيـ يعمموف ارقاـ ايالية بدوف توجيت الى عممية المزاد حتى تحصؿ عمى ىامش الربح التابع ليا، وانا شاىدت التقارير وقرأت ميزانياتيا، ق
أي عمؿ يذكر وجميعيا مبنية عمى الحصوؿ واالستحواذ عمى عممة باسعار منافظة، عندما تغير سعر الصرؼ أصبح اليامش تناقص، ربحية 

وميف أو ثبلثة، ىذه العممية تناقصت، ىذه ليست الكؿ مطمقة مرات تحصؿ، يحصؿ ىامش لكف ال يكوف عمى مدى بعيد أو طويؿ، ال يستمر ي
 ىذه الدورة حتى تكتمؿ يراد لو عمى االقؿ ستة اسابيع، سعر الصرؼ وتغيير سعر الصرؼ تقريبًا قضى عمى ربحية عممية تشويو االستحواذ عمى

 .االمواؿ والعممة الصعبة مف البنؾ المركزي
 
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

فرؽ زيادة سعر الصرؼ لمدوالر كانت تذىب بأغمبيا الى المصارؼ االىمية عندما كانوا  يعني حتى يكوف توضيح أكثر في ىذه الفقرة أنو ىذا
 .8355يبيعوف بػ 

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
 نعـ سيادة الرئيس.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
في المصارؼ االىمية، اآلف ىذا الفرؽ أصبح  8355و  8555بيف  السعر المثبت، والسعر السائد يتراوح 8885اذا كاف البنؾ المركزي يبيعو بػ 

 حسب ما. 847الى  845لممصارؼ االىمية أقؿ مف نمرتيف مف 
 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -

 نعـ سيادة الرئيس ىو ىذا ما حدث، يمكف العنواف ال تبيف واضحة ىنا لكف اذا تشاىد.
 -اب:السيد رئيس مجمس اليو  -

حتى السادة النواب يفيموف والمواطنيف تفيـ، أنو االيرادات كانت متحققة لبعض المصارؼ االىمية بآليات التي تفضمت فييا جنابؾ، كانت 
 .متحققة مف فرؽ سعر الصرؼ كاف يذىب الى حساب المصارؼ واالشااص التي تعمؿ في مزاد العممة

 -(:السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية -
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، فربحيت ىذه العممية وىذه الدورة ال تذكر أو غير موجودة، فاالشااص ال تتوجو ليا، ىذا ما نعـ صحيح ىذا، اآلف طبعًا اليامش قميؿ جداً 
 يتعمؽ بتغيير سعر الصرؼ والسياسات التي الوزارة اتبعتيا.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
ىب الى التدابير االساسية لتافيؼ اثار زيادة االسعار عمى كاىؿ  الفئات محدودة الداؿ حتى نداؿ في النقاش مع السيد المستضيؼ أنو تذ

 (.48التي ىي في الصفحة )
 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -

أنو كيؼ تأثير سعر اف شاء اهلل لكف اذا تسمح لي اتكمـ عف االسعار ايضًا االسعار العالمية ألنو ىي كانت مف احدى الدواعي لمجمسة، 
 الصرؼ اذا تسمح لي.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 تفضؿ لكف أاتصر.

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
ضت، طبعًا كثير مف الكبلـ سابقًا كاف بأف تغيير سعر الصرؼ ىو ما ادى الى االرتفاع اليائؿ الذي شاىدناه باالسعار ابلؿ ىذه السنة التي م

ة ذا غير صحيح وأنا اجـز ىذا غير صحيح ولدينا ادلة قاطعة باف زيادة االسعار في العراؽ تعكس مؤارًا زيادة االسعار في العالـ، ىي ظاىر ى
وتشاىدوف اسعار الغذاء العالمية كيؼ ارتفعت مابيف  55عالمية حصمت نتيجة ما حدث في جائحة كورونا، بسرعة أنتقؿ الى السبليد رقـ 

عندما تغير سعر الصرؼ، كؿ الزيادة مرتبطة بالزيادة العالمية في ىذه االسعار، ازدادت مرة واحدة اكيد  88/5555شير  قياسي وىو الشير ال
اضح عندما تغير سعر الصرؼ لكف بعد ىذا اليامش تغيير االسعار الغذائية توازي تغيير االسعار في الدوالر، فاذا نشاىد مثبًل الشعير وىذا و 

%( ازداد ابلؿ ىذه السنة، اذا 95، يعني )895الى تقريبًا  88/5555في شير  855حدث، سعر الشعير العالمي زاد مف معيار اآلف ما 
%( بالدوالر، طبعًا 35%( أو )45ننظر الى الحنطة، نااذ المعيار أيضًا في شير تغيير سعر الصرؼ نشاىد بأف المعيار أيضًا ازداد تقريبًا )

ف نتيجة الحرب بيف روسيا وأوكرانيا، واذا نشاىد أيضًا ما حدث في الزيوت النباتية )زيوت الطعاـ( وىذه أيضًا ميمة جدًا سوؼ يزداد أكثر أآل
%( وايضًا 65( يعني ازداد )865الى ) 88/5555وحصؿ تغييير سعر الصرؼ شير  88لممواطنيف ازدادت مف مؤشر بالمائة مف شير 

س النسبة، اذا نشاىد اسعار الحبوب المؤشر التابع لؤلمـ المتحدة ككؿ ألسعار الحبوب )الحنطة، الشعير، الزيادة بالعراقي المفروض تكوف نف
بالدينار العراقي، وايضًا يتكرر ىذا عمى السكر، يتكرر ىذا عمى  835الى مؤشر تقريبًا  88/5555في شير  855غيرىا( ازدادت مف مؤشر 

، سبب ىذا جدًا بسيط الف المادة التي 535الى فوؽ  855عمى االسمدة واالسمدة زادت مف مؤشر  االسمدة، نشاىد االسمدة المواطنيف تتكمـ
دة تداؿ في صناعة االسمدة ىو الغاز وىي اىـ مادة، الغاز أسعاره مع النفط زادت تقريبًا أربع مرات ونصؼ وسوؼ تزداد بعد أكثر، فيي الزيا

رنا مف ناحية اارى، يعني تضرنا مف ناحية استيراد المشتقات النفطية أيضًا زادت، تضرنا مف الكبيرة في اسعار النفط تفيدنا مف ناحية وتض
فقط عندما ترتفع اسعار النفط والغاز في %( ىذا 35%( مف الكيرباء العراقية تعتمد عمى الغاز المستورد )35ناحية سعر الغاز المستورد اآلف )

ضًا سوؼ تؤثر عمينا، نحف مرتبطيف في االسواؽ العالمية وال نستطيع بصراحة نتيرب منيا، اذا نشاىد العالـ، يعني ال يتبعوف االسعار القديمة أي
الشحف ىذه ميمة جدًا أيضًا البضائع المستوردة ااصًة مف الشرؽ االقصى تأتي بواسطة الشحف البحري، الشحف البحري اذا نشاىد المؤشر في 

أربع أضعاؼ، الكونتينا كانت تأتي مف  5558مطيؽ في لندف زادت بنسبة أربع مرات ابلؿ ىذا سعر الشحف في بورصة الب 59سبليد رقـ 
دوالر، ىذه جميعيا تنعكس طبعًا عمى االسعار، لماذا  85555دوالر وصمت حاليًا أقؿ وصمت الى  5555أو  5555قدـ تقريبًا  55 الصيف

، تراكمت الكونتنرات في موانئ بعيدة، بواار غير موجودة، عندما عادت يوجد نقص في الكونتينا طبعًا عندما حصمت الجائحة الشحف توقؼ
اؽ مف االمور نوعًا ما الى طبيعتيا زاد الطمب فجأتًا، حاليًا االضاع في طور االستقرار قميبًل أحسف، اذا نأاذىا ككؿ مؤشر االسعار في العر 

صراحة مقارنًة بدوؿ الجوار ودوؿ العالـ شيء ال بأس بو أبدًا، أنا أتعاطؼ ، ىذا ب5558% في سنة 8وزارة التاطيط ىذا ليس مف وزارة المالية 
مثبًل او اقؿ طبعًا مع أي مواطف يشعر بزيادة االسعار، ال يوجد أحد ال يتأذى ويتأثر منيا، ربما ال تادمو لماذا االسعار التي لدينا أقؿ مف تركيا 
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 مقارنةً  و ص بطريقة نسبية، أسعارنا االف مقارنًة بالدوؿ الجوار فييا نوع مف االستقرارمف مصر أو االردف، لكف ىذا الواقع اذا يشاىده الشا
، نسبة االرتفاع الكمي نسبيًا جيدة جدًا، وىذا طبعًا ينعكس عمى التضاـ، التضاـ مثؿ ما قمت اذا نأاذ الرقـ القياسي الااص بوزارة جيدة

الجوار، أي شاص يذىب الى الدوؿ الجوار ويشاىد ما ىو الفرؽ، زادت كثيرًا االسعار في %( واذا نقارنو بالدوؿ 8التاطيط بصورة عامة ىو )
% في المؤشر العاـ، األف قبؿ أف أتطرؽ سيادة الرئيس الى الرد عمى ما ىي الاطوات التي سوؼ نرغب أف شاء اهلل 85بعض البمداف ازدادت 

رغب فقط أف أتطرؽ كـ دقيقة عمى اطورة تغيير قيمة العممة ااصًة في ضؿ ىذه اف نقدميا الى مجمس الوزراء ومف ثـ الى مجمس النواب، أ
قة الظروؼ، أكيد اسعار النفط مرتفعة عندما تتحوؿ الى دينار لو أثر ايجابي عمى الموازنة واالحتياطيات، ولكف النفقات ايضًا ازدادت بطري

، عممية رفع سعر العممة عممية نادرة جدًا، جدًا، بعد الحرب 35ذىب الى شكؿ كبيرة، اذا نشاىد ما ىي المااطر الحقيقية لرفع سعر العممة، ا
ربما حصمت مرتيف فقط بقرار سياسي او قرار حكومي، العمبلت تصعد وتنزؿ في االسواؽ اذا معومة، لكف تغيير سعر العممة رفعيا حصؿ مرة 

يكا، ال أحد يرفع سعر الصرؼ الااص فيو، اسعار الصرؼ ضغوطات ىائمة وحصؿ في الصيف أيضًا ضغوطات مف امر  8959في المانيا 
ترتفع وتيبط حسب الطمب والعرضأ أما اذا ىي محددة مثؿ ما نحف مف طرؼ مؤسسات رسمية وندافع عنيا، المواطنيف تبحث امكانيات التنافس 

ة اآلف، يوجد نوع مف االسعار ممكف أف تزداد أنا ليس تقمص التنافس، نحف عندما نتكمـ عمى وضع مثؿ العراؽ المرتبط باسعار النفط، توجد ثور 
، وصمت ىي في زماف ما، لكف عندما فجأة تغير العممة عمى اساس تسيطر عمى االسعار 855دوالر أو  855ال أعرؼ ممكف أف تصؿ الى 

تحوؿ مباشرًة الى منفعة وتنقص ىذا غير صحيح وال يجوز أف يحدث، عندما تتغير العممة وتصعد العممة ليس بالضروري والمعقوؿ يعني أف ت
سعر الصرؼ يكوف دائمًا، واحد يرفع سعر  االسعار ااصًة السمع االستيبلكية، فعممية تغيير سعر الصرؼ ورفع سعر الصرؼ وحتى تافيض

أف نغير سعر لكف نحف كقرار حكومي نأاذه  صرفو اذا اسعار سعر الصرؼ االارى الدوؿ االارى التي تتنافس معو تنزؿ فتصعد تمقائيًا،
الصرؼ في ظؿ ىذه الضروؼ ألف يوجد ما يسمى وفرة مالية ابلؿ فترة معينة مف الزمف مبنية عمى اسعار ثبتت في أثناء أزمات بصراحة 

ذي لـ عممية اطرة جدًا وأكيد تؤدي الى عكس ما ىو متوقع باف تقمؿ مف امكانيات العراؽ التنافسية، وأيضًا تقمؿ االستثمارات، والشي األار ال
أتطرؽ لو ىو بأف عندما سعر الدينار يكوف غالي، سوؼ يدفع تيريب االمواؿ، ىروب االمواؿ تحصؿ عندما يكوف الدوالر رايص، المواطنيف 

ما يسمى بيروب االمواؿ الاارجية جزء كبير  5555بالذات الى  5585أو  5554، 5553تستمر تصرؼ وتحوؿ، اذا نشاىد ما حدث ما بيف 
دينار كاف غالي، فالمواطنيف تحوؿ الدوالر وتحوؿ الى الاارج، اآلف أصبحت موجة عكسية، أيضًا تغيير سعر الصرؼ ورفعو سوؼ منيا ألف ال

عمى يعمؿ لنا مشاكؿ كبيرة وأنا اعتقد ىذا القرار ال يجب أف يؤاذ إال بعد، ال يجب أف يؤاذ بصراحة، ىذه جميعيا اذا نشاىد ما ىي التأثير 
تشاىدوف بأف ما ىي ديوف  83ة الااصة فينا، يوجد أيضًا حصؿ كبلـ كبير بأف نحف مكبميف بديوف والى أاره، بالسبليد رقـ الديوف الاارجي

، قسـ منيا دعني أسمييا ديوف غير مثبتة مثؿ ديوننا 5589مميار دوالر االجنبي، الديوف االجنبية في  75العراؽ بالدوالر، قسـ منيا التي ىي 
نقصنا ىذه الديوف الاارجية بأربع مميارات دوالر، دفعنا بدؿ أف  5558لكويت جراء حرب الاميج، نحف باألحرى ابلؿ سنة نحو السعودية وا

 56مبمغ  5555نأاذ، يعني الديف الاارجي الااص بنا بالدوالر نزؿ، أما الديف الداامي الذي لنا اضطرينا نحف مثؿ ما قمت أف نتدايف في سنة 
الديوف الااصة بنا جزء منيا كاف لغرض أف نكوف  5558أف نسد المستحقات الضرورية في الموازنة، في ىذه السنة في ترليوف دينار لغرض 

ؾ اسواؽ لمسندات العراقية الممكف التداوؿ فييا واالعتماد عمى االسواؽ الحرة، وعمى القطاع الااص وعمى المصارؼ االىمية فضبًل عمى البن
عؿ اآلف، اآلف ال استطيع أف اقوؿ توجد وفرة مالية، يعني السنة الماضية كانت ايراداتنا النفطية وغير النفطية تقريبًا المركزي، بالنسبة لماذا نف

ترليوف دينار، يعني ميما كاف ارتفاع االسعار النفط في  888( ترليوف دينار، وىذا أعمناه نحف في موقع وزارة المالية، لكف نفقاتنا كانت 88)
ؤثر بالطريقة التي المواطنيف يتكمموف عنيا، ماذا حدث الى ىذه األمواؿ؟ أواًل نحف عندما نبيع النفط ال نستمـ أموالو إال بعد لـ ت 5558سنة 

، ال نحف نبيع، االعتمادات عندما تفتح، تفتح لدفع بعد شيريف أو ثبلثة أشير، فنحف االسعار التي ثبلثة أشير، ىذا ال يعني بأف االمواؿ تضيع
نحصؿ عمييا تداؿ ليس البيع، االسعار التي تداؿ في وزارة المالية ىي االسعار الااصة بقبؿ ثبلثة أشير، واالسعار الااصة في بعد اليـو 

، فمعدؿ اسعار النفط الذي واجيناه نحف في سنة  كاف أقؿ بكثير مف االرقاـ التي المواطنيف تتكمـ عنيا،  5558ثبلثة اشير ىي االسعار اليـو
ترليوف  888دوالر حتى نغطي نفقات  75الى  75دوالر أي ىكذا شيء مف ىذا القبيؿ، سعر التعادؿ لموازنة العراؽ ىي تقريبًا  75قد ربما أعت

مف االمواؿ التي نفقت أو ممولة  8/85دينار، فنحف اذا سعر الفط يزداد عف ىذا يوجد نوع مف الوفرة ىذه السنة ألف ىذه السنة مبنية عمى 
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ترليوف دوالر ىذا السقؼ الذي يجب أف نعمؿ عميو اآلف، مف  888ترليوف،  888ىي  5558، فاالمواؿ التي نفقت في 5558ة لنقوؿ في سن
او كمجمس وزراء، ىؿ لنا حؽ أف نقدـ موازنة أو ال؟ ىذا بحث أار يعني ربما أف نصؿ الى قرار قريبًا، أف نعمؿ  نحف دوف موازنة ال نستطيع
، اليـو الموازنة مبنية عمى نفقات لكف المتعمؽ بنفقات ال ترليوف، نرفع منيا االستثماري و وضعات العمؿ المتعمقة فييا، لدينا ىذا السقؼ  888يـو

مف النفقات ال نستطيع أف نتجاوزه مف دوف قانوف، نحف اآلف نسعى كوزارة مالية أف نقدـ قانوف طارئ الى مجمس الوزراء ومف ثـ الى مجمس 
ضافية لدعـ الفئات اليشة التي تأثرت مف سمييا وفرة، السيولة اإلأ الضافية، أنا إلانعطي ونحوؿ جزء مف ىذه السيولة  النواب الموقر حتى

ية ونحددىا ارتفاع االسعار العالمية لمسمع وااصًة المواد الغذائية، نرغب اف نعممو نحف مشروع الوزارة أف نقدمو بطريقيف، اواًل منحة مباشرة نقد
، وىذه توزع ربما بواسطة البطاقة التموينية، ربما بواسطة سجبلت وزارة العمؿ، ربما بواسطة البيانات التي قدمت في وزارة الدكتور أف شاء اهلل

مميوف شاص، ممكف ايضًا اف نكررىا، الجزء اآلار  85، تقريبًا عادؿ عبد الميدي عندما عمموا نوع مف البيانات التي حددوىا الى فئات معينة
ذي أعتبر ىذا ميـ جدًا عمى المدى الطويؿ، ىذه المنحة ربما تكوف مرة واحدة فقط لكف الجزء االىـ والمستداـ ىو مشروع االشغاؿ العامة، الوانا 

أنا سميتو مشروع االشغاؿ العامة، يجب عمى الشاص أف ينظر لو بصورة أوسع عف مفيومة المغوي الضيؽ، االشغاؿ العامة ىي أف نحرؾ 
الؼ دوالر موجية نحو المناطؽ الريفية،  855,555,355الؼ دوالر، أكثرىا ربما  555لصغيرة والمتوسطة، لنقوؿ ما أقؿ مف المشاريع ا

قطاع  النواحي، التي نسبيًا ىشة أو فقيرة في المدف الكبيرة، ىذه توجو الى مشاريع صغيرة، مباشرًة تحرؾ االعمار، تحرؾ االشغاؿ، تحرؾ مثبلً 
  الطرؽ.

 -رئيس مجمس اليواب: السيد -
 معالي الوزير ىذه في التدابير االساسية لتافيؼ زيادة االسعار، ىذه التدابير التي ىي الفقرة االايرة.

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
 نعـ ىذه جزء منيا، اذا تسمح لي سيادة الرئيس أعطيكـ التفاصيؿ مقترح ىي.

( ترليوف دينار ربما ابلؿ شير أو الشيريف القادمة فقط ننتيي مف مشروع القانوف 5بالغ برأي وزارة المالية )نحف نرغب أف ناصص ىذه الم
ويعرض عمى مجمس النواب كقانوف طارئ، االشغاؿ العامة ىي لثبلثة أىداؼ بصراحة، اواًل نوظؼ العاطميف عف العمؿ ااصًة الفئات الفقيرة 

تاجية وفييا فائدة وفييا معنى، الشيء الثاني ىو اف نحرؾ قطاعات المقاوالت والمقاوليف الصغار نسبيًا، نعطييـ فرص عمؿ، فرص عمؿ فييا ان
مدف مشاريع تبميط طرؽ، ترميـ مدارس، بناء مستوصفات، حفر أقنية الى أاره، مشاريع تاتار بالتعاوف مع المحافظات، بالتعاوف مع النواحي بال

المشاريع، ىذه الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة والميمة جدًا مؤشر العراؽ لمرأس ماؿ البشري بمعنى أيف نحف في  الكبيرة التي فييا حاجة الى ىذه
 الوضع الصحي الااص بنا؟ أيف نحف في الوضع التربوي الااص بنا؟ أيف نحف؟

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 أيف الماالفة؟

اـ يجب أف تذكر الماالفة في سير أعماؿ الجمسة، ما داـ ىو وزير يستمر بالعمؿ عمى أساس ادارة الماالفة سيادة النائب عندما تقوؿ نقطة نظ
 وزارتو.

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
 شكرًا سيادة الرئيس، شكرًا سيادة النائب، انتـ تحددوف.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 اـ غير صحيحة، استمر في استرسالؾ.ال تجيب معالي الوزير ألف نقطة النظ

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
نعمؿ ىذا ىذه اطة الوزارة لمعالجة تداعيات السمبية الرتفاع االسعار العالمية، وأعتقد ربما جزء منيا النقاش اف شاء اهلل، مف الضروري نحف أف 

تطيع أف اضمف مف ىنا الى ثبلثة اشير كـ سوؼ تأتي لنا موارد نفطية، ألف الموارد النفطية مف القانوف أو قانوف شبيو لو حتى نستعمؿ، أنا اس
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نضع  ىنا الى ثبلثة أشير القادمة مبنية عمى موارد النفطية التي حصمنا عمييا في الثبلث أشير األايرة، ىذه سوؼ تأتي ىذه االمواؿ، نرغب أف
مس النواب الموقر ومجمس الوزراء لديو افكار اارى ندرسيا أكيد قبؿ أف نقدـ المشروع الااص بنا، نحف الييكمية وىذا المشروع، طبعًا اذا مج

االستثماري في المواقع المناطؽ الفقيرة نسبيًا،  ، نحسف مف مستوىلكف ىو اليدؼ الرئيسي الااص فيو ىو أف نوظؼ المواطنيف وااصًة الفقراء
 .ابلؿ ىذه السنوات االايرةالبشري الااص بالعراؽ، مع االسؼ تراجع كثير وثالثًا نرغب أف نحسف مف مؤشر الرأسماؿ 

 سيادة الرئيس انا اشكركـ جميعًا.
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

شكرًا جزيبًل معالي الوزير عمى ىذا التوضيح، اآلف يتفضؿ السيد النائب برىاف المعموري لمنقاش مع معالي الوزير باصوص موضوع نقاش 
 السيد النائب برىاف المعموري ماذا تفضؿ، تطرح االسئمة االستفسارات لموضوع النقاس جميعيا ويجاوبؾ، أـ سؤاؿ تسئمو ويجيب عميؾ؟ الجمسة،

 -المعموري:كاظم عبد اهلل اليائب برهان  -
 سيادة الرئيس سؤاؿ وجواب.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 تفضؿ.

 -:المعموريكاظم عبد اهلل اليائب برهان  -
ة الوكيؿ شكرًا سيادة الرئيس، بدايًة نرحب بالسيد معالي وزير المالية وايضًا السيد نائب رئيس مجمس الوزراء لمشؤوف االقتصادية و االات السيد

دستوري يكفمو حياكـ اهلل في بيت الشعب، ىذا البيت الذي انبثقت منو الحكومات، وبالتالي اليـو االستضافة واالستجواب وأيضًا المسائمة ىو حؽ 
قانوف مجمس النواب وايضًا المواد االارى، سيادة الرئيس اليـو نحف نجمس ىنا نناقش موضوع ميـ ييـ حياة المواطنيف،  68الدستور وفؽ مواد 

بية، اعتقد مميوف اآلف ينتظروف ىذا الموضوع واآلثار التي ترتبت ما بعد زيادة سعر الصرؼ مف أثار سم 45وينتظروننا شعبنا ومواطنينا و 
التي تـ التصويت عمييا ابلؿ الفترات السابقة والحكومة الحالية أيضًا كاف ىنالؾ قبؿ أف  سيادة الرئيس اليـو نحف كنا نأمؿ في كؿ الحكومات

كومي، نصوت عمييا يوجد تعيدات لدى رئيس الحكومة باف يكوف كؿ شير أو كؿ شيريف او ثبلث ياتي يعرض انجازاتو وتحقيقو لمبرنامج الح
ة وبالتالي ىذا حؽ مشروع ألف يكوف ىنالؾ تنسيؽ ما بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية ويكوف ىنالؾ تكامؿ وتنسيؽ مشترؾ وتحمؿ المسؤولي

بنا مف المشتركة، نحف اليـو سيادة الرئيس ال يوجد لدينا عداء مع أي وزير، كؿ اوزراء ىـ ااوة واعزاء وليـ كؿ االحتراـ والتقدير، لكف واج
ف في منطمؽ المسؤولية التارياية ومنطمؽ المسؤولية الشرعية واالابلقية أنو اليـو نوصؿ صوت أىمنا ومواطنينا المذيف صوتوا لنا واجمسونا اآل

ة االوراؽ ليس ، سيادة الرئيس أنا أعتقد الوضع الذي مر فيو العراؽ اآلف والشعب العراقي ويعمـ جنابكـ اليـو الذي يعمؿ عمى قراءمجمس النواب
اتنا، مثؿ الذي يقرأ عمى الواقع، نحف اليـو شعبنا يعيش واقع مزري مع االسؼ، أآلف اليوف نحف نتكمـ مف منطمؽ سعر المنتجات الغذائية، ايراد

ور نحف ندعوا تعظيميا، اتمتتيتا، منافذنا، كماركنا، الورقة البيضاء، االصبلحات، اصبلحات شاممة عمى ماتمؼ المؤسسات، جميع ىذه االم
ونطالب االخ السيد الوزير بأف يوضح لنا بعض االمور، التي ُأنتجت مف ابلؿ زيادة السعر حتى شبابنا اآلف العاطؿ عف العمؿ، مفردات 

، كؿ ىذه يحتاج ليا وقفة مف مجمس النواب ومف الحكومة مف أجؿ عمى االقؿ اليـو نوفر شيء ليذا الشعب  البطاقة التموينية، المعتصميف اليـو
الذي عانى ما عانى، سيادة الرئيس أنا أعتقد الكثير مف االمور انا سوؼ أطرحيا، سبؽ وأف قدمنا الى جنابكـ بطمب رسمي موقع ومشفوع بػ 

يف وأضعيا مابيف قوس( نائب الستضافة السيد وزير المالية ونائب رئيس مجمس الوزراء لمشؤوف االقتصادية، وأنا ُأؤكد عمى ىذه الفقرة 855)
دية باعتبار لو ميمتيف أساسية، التي ىي كوزير مالية يتحدث لنا عف وزارة المالية وأيضًا نائب رئيس الوزراء يتحدث لنا عف الشؤوف االقتصا

لكؿ يتحمؿ وا لمبمد والتنمية االقتصادية التي متمثمة بالزراعة والصناعة واالستثمار والتجارة وغيرىا، سيادة الرئيس جميعنا أماـ اهلل مسؤولوف
الؼ دينار، غير  55المسؤولية اذا لـ يكوف ىنالؾ وقفة لمجمس النواب اتجاه ما يحدث لمواطنينا وأىمنا، مف غير المعقوؿ اليـو كيس الطحيف بػ 
عالميًا، بطؿ الزيت المعقوؿ اليـو بطؿ الزيت اليـو يرتفع سعره، نعـ، السيد الوزير قاؿ االسعار عالميا ارتفعت، نعـ كـ النسبة التي ارتفعتيا 

% ارتفعت االسعار، وبالتالي ىذا مؤشر اطير وأيضًا مس حياة شريحة مظمومة 555، 3555، ليس 5555، ليكوف 8555بألؼ وربع ليكوف 
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ا، الذي وشريحة فقيرة التي ىي اآلف مع االسؼ يداؿ الى بيتو اليوجد لديو امكانية، وحتى لنتكمميا بالعامية حتى أصبح يعير مف عائمتو نفسي
ليس لديو امكانية يداؿ ويجمب الابز لعائمتو، ىذا كمو أعتقد ىو ىذا الموضوع نحف ال نرغب أف نداؿ في سجاؿ ونداؿ في بعض التفاصيؿ، 

مس ، وأنا سوؼ اسأؿ بعض االسئمة سيادة الرئيس، التي أتمنى مف السيد معالي الوزير والسيد نائب رئيس مجلكف ىذا واقع حالنا سيادة الرئيس
 الوزراء يجيب عمييا، والجواب يكوف مف بعد أذف جنابكـ ضمف االسئمة المحددة.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 تفضؿ، وجو السؤاؿ.

 -المعموري:كاظم عبد اهلل اليائب برهان  -
راقي منذ أكثر مف سنة، ما ىي النتائج سيادة الوزير السؤاؿ االوؿ، بعد قراركـ كحكومة وبنؾ مركزي بتغيير سعر صرؼ الدوالر مقابؿ الدينار الع

ؿ المتحصمة مف ىذا القرار؟ وما ىي الضمانات الموضوعة مف قبمكـ كحكومة فيما ياص ارتفاع اسعار السمع والمواد الغذائية والتي أثقمت كاى
 وأضيؼ ليا الشباب العاطؿ عف العمؿ. المواطف، واصوصًا الفئات اليشة والفقيرة والمشموليف بالرعاية االجتماعية مف ابناء الشعب العراقي،

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
ؿ شكرًا سيادة الرئيس وسيادة النائب، يعني النتائج أنا أعتقد نوعًا ما تطرقت ليا بالعرض، لكف أعود أقوؿ ىو تغيير سعر الصرؼ عندما حص

تعتمد كـ يوجد بالماازف لدينا، كـ مازوف لدينا مف ىذه السمع، لكف عمى المدى المتوسط فيو أثر فوري وىو تغيير االسعار المستوردة، طبعًا 
ارتفاع االسعار والطويؿ ابلؿ ىذه السنة أو السنة ونصؼ االايرة المفروض تأثيره المباشر ينتيي بعد شير أو شيريف، بعد ىذا تباف االثار 

نا، وتزامنت أيضًا بالتداعيات الاطيرة جدًا عمى االقتصاد العالمي عندما عادت االمور العالمية، نحف تزامف تغيير سعر الصرؼ مع ازمة كورو 
النقؿ  أو تعمؿ عمى العودة االمور الى طبيعتيا، حصؿ امؿ كبير بالكؿ، سمسمة القيمة االضافية بالعالـ، مف المنتج الى الناقؿ الى المازف الى

، نحف بمد جزء مف ىذه المنظومة العالمية، ال نستطيع نحف أف نعزؿ أنفسنا عنيا، فواقع تغيير البحري الى النقؿ الجوي الى كؿ شبكات التوزيع
 االسعار وحاولت أنا أف أثبت ىذا مع دالئؿ انا اعتقدىا واضحة بأف نتيجة تغيير االسعار العالمية ىي سبب رئيسي الرتفاع االسعار، توجد

السواؽ العراقية، أنا ال أستطيع أف اجـز باف كؿ االرتفاع ناجـ عف ارتفاع االسعار العالمية، قضايا اارى أدت الى ارتفاع االسعار في دااؿ ا
%( مف استيرادات 65قسـ منيا ناجـ عف الوضع التجاري في العراؽ، وضع االستيراد، الوضع المؤسساتي، مثؿ بسيط، نحف تقريبًا بتقديراتي )

اسة بعض الوزارات بالمجنة االقتصادية واضحة أمامي، بعض الوزارات لدييا سياسة المنع، العراؽ تمر بواسطة منافذ غير مسيطر عمييا، سي
سياسة الكمارؾ المرتفعة، ىذه السياسة بصورة عامة ااطئة وأنا واقؼ ضدىا كنت بشدة بالمجمس االقتصادي ومجمس الوزراء، عندما تحدث 

، اص بالبمد والنظاـ التجاري التابع لنا وضعؼ القطاع الااص وضعؼ كـ المازوفامور مثؿ ارتفاع اسعار نتيجة امؿ في الييكؿ التوزيعي الا
سوؼ يحدث ىكذا، ال اقوؿ تبلعب في االسعار، سوؼ يحدث ىكذا تبلعب في االسعار، لكف شاصيًا ال اشاىد كيؼ وزارة المالية تستطيع أف 

أنتيت، المفروض كؿ المنع عمى المواد الغذائية عدى  5558موازنة  تسيطر عمييا، نحف في الكمارؾ حاليًا اآلف أصدرنا قرار بأف ميزانية
الروزنامة الزراعية المفروض سياحية، لكف ألتفت لغير جانب واشاىد بأف مانعيف ىذه السمعة ومانعيف تمؾ السمعة، ال اعمـ انا السياسات 

ؤدي الى شحة وتؤدي الى نقص وتؤدي الى نوع مف االحتكار، التفصيمية الااصة في ىذه الوزارت ما ىي، أنا أعرؼ فقط النتيجة، النتيجة ت
جزء  وتؤدي ليس الى فقط تبلعب في االسعار تبلعب في المواد االولية، ال ارغب أف أرمي المـو عمى وزارة التجارة أو وزارة الزراعة، نعـ ىذه

رة الكاممة أف ينافس، نحف نرغب أف نصنع لو ىذه البيئة، مف السياسة االقتصادية الااصة فينا لكف القطاع الااص اآلف ال توجد لديو القد
، أنا القطاع الزراعي مثبًل لـ يتجاوب بالسرعة المطموبة مع تغيير سعر الصرؼ وال القطاع الصناعي، تدريجيًا تتغير االدبيات وتتغير الثقافة

ذىنية سوؼ تتغير بأف ىذه الدولة ليست فقط موجودة لغرض أف أتوقع عمى المدى يعني مف ىنا الى عاـ الى الثبلث سنوات القادمة، ما دامت ال
، ال نستطيع نحف أف نستمربيذه السياسة المشوىة، في ىذه السياسة بالدعـ أو تدعـ وأف تقدـ الدعـ الى قطاعات، المفروض تقؼ عمى قدميا

لركازات، لكف متعوديف الموطنيف متعوديف بأف يمنعوا المنع، ال يمكف أف نبني أقتصاد حر أو أقتصاد منافس ومنافس اذا ال نرفع عنو ىذه ا
البضائع حتى ترتفع االسعار ويوجد تجاوب معيـ، أنا ضد ىذه القضية جممًة وتفصيبل، لكف حتى أوصؿ مواقفي الى قرارات نيائية تتطمب أف 
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أاذ اجراءات صارمة حتى نوقؼ بتشويو االسواؽ، أنا تمر بواسطة اجراءات قانونية ودستورية مف وزارة الى وزارة الى وزارة، أكيد نحف يجب أف ن
 مع االسواؽ الحرة عندما تؤثر عمى قوت المواطف، يجب عمى الدولة أف تمعب دور، ودور مباشر ورئيسي في تافيضيا.

 -المعموري:كاظم عبد اهلل اليائب برهان  -
 سيادة الرئيس تسمح لي أف اعقب.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 تفضؿ.

 -المعموري:كاظم عبد اهلل ليائب برهان ا -
 %( ىي غير مسيطر عمييا، اذا كانت غير مسيطر عمييا والمواد تداؿ فالمفروض المواد أف تنزؿ65أنا أعتقد معالي الوزير يقوؿ المنافذ )

ي تغيير سعر الصرؼ، مرة حسب قولؾ، ىذا جانب، أنا أعتقد سيادة الرئيس مف ابلؿ ما عرض السيد الوزير أنا وجدت بعض التناقضات ف
رى يقوؿ السيد الوزير يقوؿ باالشتراؾ أسابيع مع رئيس الوزراء ومستشاريف وابراء اقتصادييف، وبيف وزارة المالية وصندوؽ النقد الدولي، مرة اا

، ومرة أارى يقوؿ نوصي أف مجمس النواب توحي أ 5553ضرورة تأرياية واستعرض سعر الصرؼ منذ  ف مجمس النواب ىو والى غالية اليـو
الذي صوت عمى سعر الصرؼ، ومرة اارى يقوؿ أف الكتؿ السياسية ىي التي أتفقت ليس باالجماع ولكف باالغمبية الساحقة، ىذا قوؿ السيد 

 المعالي.
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 لـ يقؿ أتفقت، قاؿ أيدت الطرح.
 -المعموري:كاظم عبد اهلل اليائب برهان  -

 باالغمبية الساحقة.أيدت الطمب 
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 أيدت الطرح ألف الطرح حكومي،
 -المعموري:كاظم عبد اهلل ائب برهان الي -

أنا أحب أف اقوؿ لمسيد معالي الوزير أنو مجمس النواب ولجانو النيابية ليس لو عبلقة عمى تغيير سعر الصرؼ، وأنما التصويت عمى بنود 
و  45قبؿ الحكومة، واليـو بنود الموازنة المعدة مف قبؿ السيد الوزير و وزارة المالية ىي بسعر برميؿ النفط الذي ىو كاف  الموازنة المعدة مف

في وقتيا وبسعر صرؼ الذي حددتو وزارة المالية والحكومة اضافة الى البنؾ المركزي وىذا ما  45كمجنة مالية ومجمس نواب رفعو أصبح 
ركزي لماذا كنا نتمنى أنو محافظ البنؾ المركزي موجود ازنات، سيادة الرئيس توجد نقطة ميمة أنا أعتقد اليـو البنؾ الممعموؿ فيو في كؿ المو 

انو رجؿ كاف رافض لزيادة سعر الصرؼ في وقتيا،  مع السيد الوزير، ألنو يوجد تناقض في الكبلـ، نحف الذي سمعناه مف محافظ البنؾ المركزي
 سجؿ بجمسة االستضافة، ثانيا السيد الوزير حسب، ليس حسب وأنما معمومات مؤكدة.ىذا كبلمو حصرًا وم

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 رافض أو مؤيد؟

 -المعموري:كاظم عبد اهلل اليائب برهان  -
منكـ، أو تغيروف لي سعر صرؼ ال قاؿ نحف لف نؤيد وأنما كاف ضغط عمينا مف قبؿ السيد وزير المالية، أف أما أجمب لكـ قوانيف اقتراض وااذ 

لؾ الدوالر، سيادة الرئيس ثبلثة أشير السيد معالي الوزير ىو لـ يقـ قبؿ أف يزيد سعر الصرؼ ىو ال يبيع لمبنؾ المركزي وبالتالي كاف ىنا
ر في عمؿ و واجبات التداؿ المباش 5554لسنة  56ضغط عمى محافظ البنؾ المركزي، والبنؾ المركزي باعتباره سمطة مستقمة وفؽ قانوف 
 البنؾ المركزي وىذا تداؿ المفترض ال يكوف مف قبؿ الحكومة ومف قبؿ أي جية كانت.
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 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 السؤاؿ.

 -المعموري:كاظم عبد اهلل اليائب برهان  -
اد حيث أف وصؿ سعر البرميؿ الواحد الى دوالر، واف اسعار النفط في ازدي 45السؤاؿ الثاني: وضعت الموازنة عمى اساس سعر برميؿ النفط 

%، أنا أسأؿ السيد معالي الوزير كـ حجـ مبالغ الوفرة ابلؿ 55دوالر مؤارًا، ونتجًة لذلؾ فأف الفائض في الموازنة بمغ أكثر مف  95أكثر مف 
ثانيًا، ثالثًا الموضوع الميـ والذي نحف مف  ؟ ىذا أواًل، ىذه الوفرة ايف صرفت ىذاىذه الزيادة مف بداية زيادة أسعار النفط والى غاية اآلف

لسابقة المفترض الكؿ وجميع ااواني االعزاء وزمبلئي السادة النواب يمكف يعانوف منو، الذي ىو الفبلحيف سيادة الرئيس، نحف جنابؾ في الدورة ا
 قات الفبلحيف.يتـ تسديد كؿ مستح 8/7/5558، وحددت وقت في 5558وضعت بند مف البنود الحاكـ في موازنة 

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
ت واعتبرناىا في موجب قانوف الموازنة انفاؽ حاكـ، ال تمضي وزارة المالية بصرؼ انفاؽ أي مؤسسة مف مؤسسات الدولة اال بعد تسديد مستحقا

 الفبلحيف.
 -المعموري: اهلل عبد كاظم اليائب برهان -

يف المنصوص عميو في الموازنة ضمف المصروفات الحاكمة، لماذا لـ يتـ صرفيا بالرغـ مف النص انا اعتقد إف إستحقاؽ الفبلحيف والمزارع
(؟ وباعتباركـ وزيرا لممالية ونائبًا لرئيس مجمس الوزراء لمشؤوف اإلقتصادية، العراؽ بمد زراعي 8/7/5558عمييا بالصرؼ بموعد أقصاىا )

( مميوف دينار 8,55لمبمد وعدـ االىتماـ بالزراعة والمزارعيف، واآلف طف السماد بسعر ) وعدـ تسديد ذلؾ يداؿ ضمف المساس باألمف الغذائي
والمزارعيف مطموب إلى أصحاب محبلت االسمدة والحراثة، وبالتالي مع األسؼ ولمدولة أيضًا، ولغاية اآلف مستحقاتيـ المفروض أف تسددىا 

ي االقتصاد العراقي؟ كيؼ سوؼ ادعـ الزراعة وأدعـ الفبلح العراقي؟ نحف شعب الحكومة وداامة في قانوف لـ يستممونيا، كيؼ سوؼ أَنم
%( عمى الزراعة، ىذا الموضوع ميـ وأطمب مف السيد الوزير لماذا لـ تسدد مستحقات الفبلحيف رغـ إنيا وضعت في الموازنة لعاـ 85يعتمد )
5558. 

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
ث قضايا أريد أف أرد عمييا، القارات التي إتاذناىا لما وصمنا نتيجتيا تغير سعر الصرؼ مثمما شرحت أنا أعتقد ال يوجد فييا ال ىناؾ ثبل

 تعارض وال تناقض  ىذا الكبلـ مضى عميو فترة طويمة مف الزمف وشاركنا جميع األطراؼ المعنية، أما لموقؼ السيد محافظ البنؾ المركزي ال
اؿ أماـ مجمس النواب قبؿ عشرة أياـ، لكف انا قمت بوضوح فنيا العممية تطمبت مف وزارة المالية أف تطمب مف البنؾ المركزي بأننا اعمـ ماذا ق

ألسعار سوؼ نعرض الدينار بيذا السعر، اما إننا لـ نبيع الدينار إلى البنؾ المركزي إلى البنؾ المركزي ىذا غير صحيح، إذا لـ نبع الدينار با
 يمة ليس لدينا موارد لمدفع ألي شيء.القد
 -المعموري: اهلل عبد كاظم اليائب برهان -

 اجتماع وزارة المالية بحضور المدراء العاميف والبنؾ المركزي.
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 يقصد المعمومة لـ تصؿ بصورة صحيحة.
 -المعموري: اهلل عبد كاظم اليائب برهان -

اإلمكاف أف نطمب محضر إجتماع وزارة المالية والبنؾ المركزي والمدراء العاميف وىيأة مجمس اإلدارة أغمبيـ كانوا ىذه المعمومة صحيحة وب
معارضيف في اإلجتماع، وبالحرؼ الواحد اعضاء مجمس اإلدارة قالوا أجبرنا عمى رفع سعر الصرؼ، اما ترفعوا سعر الصرؼ أو ال ابيع لكـ 

نما مف شاصيات البنؾ المركزي.وتضعوه في الموازنة، ىذا الك  بلـ ليس مني وا 
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 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
صراحة ال أستطيع أف أعمؽ عمييا، وأكيد السيد محافظ البنؾ قاليا بمسؤولية وحسف نية، ربما صار سوء فيـ، ليس مف الممكف الدولة أف 

 نار ليس مف الممكف فنيًا ال يمكف، ربما جرى إلتباس في الفيـ.تموؿ نفسيا إذا لـ نبيع الدوالر حتى نحصؿ الدي
( ترليوف 89، لدي األرقاـ أمامي المجموع الكمي لئليرادات )5558بالنسبة لمقضية الثانية الوفرة المالية، ال توجد الوفرة المالية نحف نتكمـ سنة  

( ترليوف فبل أعرؼ مف أيف الوفرة، الحقيقة نفقات الدولة 888تثمارية والجارية )( ترليوف منيا، ومجموع نفقاتنا اإلس75دينار ىذا الكمي، النفط )
( دوالر لمنفط، فميس لدينا ىذه الوفرة التي يتوقعيا المواطف، العجز 65-65كبية جدًا والتزاماتنا كبيرة جدًا، إذا أاذنا الرواتب والتقاعد تقريبًا )

 مالية الدولة بعجز أقؿ مف الماطط. استطعنا أف ندير 5558الماطط في موازنة عاـ 
  -المعموري: اهلل عبد كاظم اليائب برهان -

ال بقينا نسدد لمدة 859( ترليوف الشكر لمجمس النواب الذي ضغطيا وافضيا إلى )864ارسمت بمبمغ ) 5558الموازنة لعاـ  ( ترليوف وا 
 عشريف سنة لؤلماـ قروض اارجية.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 ( ترليوف.35( ترليوف أي تقريبًا )859( ترليوف إلى )874يض تـ مف )التاف

 -المعموري: اهلل عبد كاظم اليائب برهان -
 ( ترليوف859.5مجمس النواب افض إلى )

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
 رليوف.( ت888( ترليوف، نحف قضينا السنة بنفقات )835النفقات التي كاف متفؽ عمييا )

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 تكمـ عف الوفرة المالية بوجود أسعار النفط.

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
 ( ترليوف دينار ال أكثر.89ىي ) 5558الوفرة المالية ليست موجودة، إيراداتنا واضحة في سنة 

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 كـ؟
 -ألمير عالوي )وزير المالية(:السيد عمي عبد ا -
( نفطية، عندما النفط يصدر ليس جميعو يصؿ لنا كاف سابقًا والحمد هلل أنتيينا منو تعويضات حرب الكويت، 75( ترليوف دينار منيا )89)

 %( يذىب تمقائيًا إلى عقود التراايص.85وثانيًا: )
، فالموارد التي تصؿ إلى المالية بأار المطاؼ ىذه ىي ال أكثر وال أقؿ ىذه أرقاـ ( ألؼ برميؿ ال نستممو465ثالثًا: ليس جميع النفط نستممو )

 مدققة وتفصيمية.
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 ( زائد مستحقات الشركات.89( ترليوف اإليراد المتحقؽ عدا مستحقات الشركات ألنيا تأاذ عيني، يعني يصبح )89معالي الوزير )
 -ر عالوي )وزير المالية(:السيد عمي عبد األمي -

 ( جميعيا.89ال ىذه )
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 ( ترليوف؟888مف أيف غطيت الفرؽ لمبمغ )
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 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
 ( ىذه النفقات اإلستثمارية والجارية.888)
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 ( ترليوف؟ 888بمغ )( لم89مف أيف غطيت الفرؽ مف مبمغ )
 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -

 عف طريؽ اإلقتراض.
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 ايضًا أقترضنا.
 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -

دوالر مف حقوؽ السحب الااصة بنا، حتى ال ( مميار 3قسـ منيا سندات وقسـ منيا أسميتيا ىندسة مالية مع صندوؽ النقد وحصمنا تقريبًا )
 نعمؿ ضغوطات عمى األسواؽ المحمية وأصدرنا سندات بناء أشتراىا المواطنيف وفييا فوائد جيدة لممواطنيف.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 كـ قيمة القروض ليذه السنة؟ 

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
ترليوف أو أقؿ منيا ىي تمويؿ ليست جميعيا قروض، قروض مف البنؾ المركزي، القروض مف البنؾ المركزي ىي  (56القروض تصؿ إلى )

صدار سندات البناء.  إعادة اصـ النو ليس ىناؾ طريقة أارى لمتمويؿ، واألارى جاءت مف حقوؽ السحب وا 
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 ( دوالر سعر النفط.47لي ولممجمس ولممواطنيف، الموازنة أقررناىا بمبمغ ) ىناؾ معادلة أنا لـ أفيميا أرجو اف توضحيا
 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -

( قبؿ 75( ترليوف تراايص، اإليرادات النفطية )7( يعني )75( ترليوف ليس )85فقط لمتصحيح باف اإليرادات مع عقود التراايص تصبح )
 ( مع عقود التراايص النفطية.85بح )التراايص النفطية وتص

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 والغير نفطية كـ؟

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
 ( ترليوف دينار.7الغير نفطية )

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
( في قانوف الموازنة يكوف لدينا مجمؿ 57إقتراض )مع سقؼ  5558( دوالر في عاـ 46( أو )45( ترليوف، الموازنة بمبمغ )89وصمت إلى )

( دوالر، ىذه الزيادة الناتجة عف النفط أيف ذىبت؟ كـ غطت مف 46( أو )45( ترليوف النفط أرتفع سعره مف )835( أو )835الموازنة )
( 46زنة والسعر موجود لديؾ بمبمغ )العجز، العجز لـ ينزؿ وامواؿ نقد ليست لدينا الزيادة بسعر صرؼ النفط ايف ذىبت؟ نحف أقررنا موا

( إلى 46( والنفط أرتفع مف )888( صرفنا )835( ترليوف، نحف اآلف لـ نصرؼ )835( ترليوف إقتراض نستطيع أف نصرؼ )57وتأاذ )
وبعدنا نقترض، ( دوالر، ىذه الزيادة أصبح لدي قمة باإلنفاؽ وزيادة بسعر النفط 95( ووصؿ إلى حاجز )85-75-65األسعار العالمية مف )

 أريد أف أفيميا.
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 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
 نحف أما اف نتكمـ موازنة او إنفاؽ فعمي.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 نتكمـ عف الموازنة.

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
حقيقي ىذه الموازنة عمى السعر اإلفتراضي أدت إلى عجز نحف حصمنا عمى إيرادات الموازنة كانت مبنية عمى سعر إفتراضي ليس عمى سعر 

أكثر، فالعجز الذي لدينا تمقائيا سيكوف أقؿ مف العجز الماطط لو، إضافة إلى ذلؾ نحف أاذنا إجراءات حتى ال نقترض بكمية كبيرة جدًا 
سبب الثاني نحف ليس لدينا مصادر إقتراض سوى البنؾ المركزي، أردنا تنويعيا تؤدي إلى عدـ االستقرار النقدي، ىذه سياسة وزارة المالية، وال

قبؿ اإلقتراض، فنوعناىا بإصدار سندات بناء، بفوائد وقسـ مف المواطنيف أعترض عمييا، ىذه الفوائد مجبريف أف ندفعيا حتى المواطنيف 
%(، فمنكف واقعييف ونتكمـ عف الوفرة ليست الوفرة 5%( أو )8) تستثمر بيذه السندات، ال أحد يشتري سندات الحكومة العراقية طمعاً 

نما الحقيقية نتيجة الموارد التي تداؿ لموزارة نحف ناطط عمى أسعار إفتراضية ومف الضروري أف ناطط عمى أسعار افتراضية  اإلفتراضية وا 
مف األسعار اإلفتراضية بالموازنة، الفرؽ ذىب إلى نقص  لنو ال نعمـ كيؼ ستكوف األسعار، األسعار ابلؿ السنة الماضية كانت أعمى بكثير

ز بالعجز، لماذا نحف لـ نموؿ الموازنة ككؿ، ألنو لـ أرغب أف يكوف ىناؾ عدـ إستقرار نقدي العجز ليس شيء نريده دائما، أحيانًا نريد عج
ي وال يجب أف تعتبره شيء مايؼ أو معيب، حتى نحرؾ وأحيانًا ضروري أف يكوف ىنالؾ عجز، والعجز أحدى وسائؿ التحريؾ اإلقتصاد

فعندما نتكمـ أيف ذىبت األمواؿ؟ نتكمـ عف الفعمي ليس عف اإلفتراضي، واإلفتراضي في الموازنة والموازنة ىي أرقاـ ومبينة عمى نظريات 
مواؿ الحقيقية جاءت مف اإليرادات وليس في الواقع تحقؽ الذي يحقؽ ىذا ىو، أمامكـ ىذه األرقاـ وأي أحد يريد اف يداؿ لموقع ويرى، اال

 ( الصافي الذي ممكف اف نستعممو في الموازنة.75( إلى عقود التراايص وبقيت )7( ترليوف منيا ذىبت )85النفطية )
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

( ترليوف، كيؼ تـ حسباىا عمى إعتبار 858) ( أواًل مف قانوف الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة اإلتحادية بمبمغ8السيد الوزير المادة )
(، أما لـ يتـ تصدير 8455( دينار سعر الصرؼ بقى )8455( مميوف برميؿ وسعر صرؼ )3.55( دوالر واإلنتاج )45سعر برميؿ النفط )

ميـ تـ أعتبارىا استقطاع فوؽ مبمغ ( دوالر، لدينا إيراد، باإلنفاؽ الكمي أذكروىا مستحقات اإلق45الكمية المذكورة أو تـ بيع النفط بأقؿ مف )
 ( ترليوف اجبو السيد الوزير.89)
 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -

 نعـ أجيبيـ ىؿ النقاش عمى الموازنة او عمى اإلنفاؽ الفعمي. 
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 ضيح.االف نتحدث إنو ىناؾ زيادة بسعر النفط وال نزاؿ مقترضيف أريد تو 
 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -

 أنا مف السيؿ أف أجيب ولكني سوؼ أدع السيدة )طيؼ( ىي مف تجيب ألنيا تريد اإلجابة.
 -السيدة )طيف سامي( مدير عام الموازية: -

( ألؼ 555لـ يداؿ بالفعمي، لو تحسبوا ) ( ألؼ برميؿ تابعة لئلقميـ555أنتـ تتحدثوف عف ماطط نحف نتكمـ عف فعمي، والفعمي ينقص منو )
( دوالر بسعر الصرؼ سوؼ يكوف ىناؾ المبمغ الناقص الذي لـ يداؿ في الموازنة، ىذا إذا تـ مقارنتو مع الماطط 45برميؿ مضروب )

 لتابعة لئلقميـ.( الؼ برميؿ ا555سوؼ يكوف ىنالؾ فرؽ، الزيادة التي حدثت في سعر بيع النفط تـ تعويضيا بالنقص الحاصؿ لمػ )
ف ثانيًا: ىناؾ بعض الفقرات الغير نفطية وحضراتكـ مشكوريف ساعدتمونا كوزارة مالية وكحكومة أضفتـ الكثير مف الفقرات كموارد إضافية لك

واضعيف مبمغ  لؤلسؼ اكثر الوزارات لـ تطبقيا ولـ نحصؿ عمى ىذا اإليراد، وأيضًا كاف في الجدوؿ اطأ، الحكومة عندما أرسمت المشروع كنا
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( ىذا لـ يتحقؽ ألنو أنتـ كمجمس 3655( عمى المتقاعديف يكوف )8( إضافة إلى )5655ىي إضافة ضريبة عمى موظفي الدولة بالكامؿ )
نواب رفضتـ أف نفرض ضريبة عمى الموظفيف، ألنكـ قمتـ إف اسعار النفط سوؼ ترتفع وال يوجد ىناؾ داعي لمضريبة ولكنو داؿ في ماطط 

( أصبح عجز إضافي لنا وتحممو زيادة سعر النفط، ولدينا وزارة النفط تـ فرض ضريبة عمى المشتقات 3655(، ىذا )858في مبمغ ) الجدوؿ
( ترليوف، وىذا المبمغ ىو تقريبًا الذي تحقؽ مف الزيادة بسعر النفط 6النفطية ىذه أيضًا لـ تتحقؽ ولدينا الكثير مف المبالغ لـ تتحقؽ تقريبًا )

 (.888أستطعنا أف نغطي ) والتي
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 كـ الماطط بالموازنة اإليرادات الغير نفطية؟
 -السيدة )طيف سامي( وكيل وزير المالية:

 (.858( ترليوف والغير نفطي الفرؽ لمبمغ )77اإليراد النفطي )
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 كـ الفعمي الغير نفطي حتى نرى الفرؽ كـ؟ 
 -السيدة )طيف سامي( مدير عام الموازية: -

 ( ترليوف.7( وبالمقابؿ الفعمي المتحقؽ )58اإليراد الغير نفطي )
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 يعني الزيادة بأسعار النفط غطت اإليرادات الغير نفطية.
 -السيدة )طيف سامي( مدير عام الموازية: -

ا بالرواتب والتقاعد كثيرة والمديونية والكيرباء تأاذ جميع النفقات التشغيمية، دائما نظمـ االستثماري ولكننا نحف أردنا اف نعظـ الموارد، ونفقاتن
 نزيد التشغيمي، حاولنا أف نفكر كحكومة وقدمنا الكثير مف المقترحات أف نزيد مف إيرادات النفط ، انتـ عدلتـ البعض وأزلتـ البعض ولكف

.858فسو القديـ المفروض يتـ تنزيميا عف مبمغ )الجدوؿ )أ( لـ يتغير بقى ن  ( ىذا ىو الفرؽ أصبح قانوف الموازنة ممـز
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

ـ أريد إجابة مكتوبة ترد إلى المجمس كجدوؿ كـ كانت الماطط مف اإليرادات النفطية وكـ الفعمي وكـ المتحقؽ مف اإليرادات الغير نفطية وك
يتوضح لممجمس ولجاف المجمس الفرؽ بيف الماطط والفعمي وأيف ذىبت زيادة أسعار النفط، أيضًا أذكروا ىذا لموزارات  الفعمي المتحقؽ حتى

 التي تـ تحقؽ إيرادات 
  -المعموري: اهلل عبد كاظم اليائب برهان -

يعمـ كيؼ كاف الوضع، ىؿ مف المعقوؿ ( ترليوف والجميع 88في حكومة السيد العبادي وفي ظرؼ الحرب حققنا إيرادات غير نفطية تقدر )
( ترليوف، وزدنا الضرائب عمى العقار وزدنا الضرائب في قانوف الموازنة والحكومة أيضًا زادت كانت 7في ىذا الوضع اإليرادات الغي نفطية )

مف المبمغ ىذا  %(35%( عمى العقار، ىؿ مف المعقوؿ اآلف بعد أبع أو امس سنوات نتراجع إلى )85%( أصبحت )85الضريبة )
 الموضوع بحاجة إلى إجابة.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 أريد تحميؿ لماذا انافضت اإليرادات الغير نفطية؟ بالكمارؾ والضريبة والبيع أريد تفاصيؿ كاممة، مستحقات الفبلحيف نريد إجابة عمييا.

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
%( منيا ابلؿ ىذه الثبلث أشير 65-65مولناىـ في ىذه األشير القميمة وأار دفعة كانت ضعؼ وأعتقد تـ توزيع )مستحقات الفبلحيف 

جميعيا اضطررنا اف نواجييا، ومف أىـ المتأارات ىي مستحقات الفبلحيف، ولكف  5555و 5589األايرة، ىناؾ متأارات كثيرة تراكمت سنة 
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نموليا بسيولة إذا لـ تكف لديؾ البنود القانونية، أما المتأارات األارى ىناؾ ضغوطات عمينا كؿ ( حتى 8/85نحف حاولنا أف نضميا ضمف )
ذا لـ ندفع الكيرباء إحتماؿ تقطع، متأارات إيراف وصمت إلى أكثر مف )  ( ترليوف دينار.4يـو أدفع ىنا وىناؾ، وا 

  -المعموري: اهلل عبد كاظم اليائب برهان -
 الرئيس؟ مف أيف الضغوطات سيادة

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 الضغوطات مف أيف؟

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
 الضغوطات مف الاارج.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 فقط لمتوضيح ىؿ الضغوطات شاصية أـ مف المؤسسات؟

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
العكس، الضغوطات تأتي مف الدوؿ أو الجيات التي تطمبنا أمواؿ، ىناؾ الكثير مف المتأارات عمى الدولة العراقية لـ ال ليست شاصية عمى 

 يتـ إيفائيا.
  -المعموري: اهلل عبد كاظم اليائب برهان -

 ليست أفرض مف الفبلح.
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 كـ زاد؟ 5558؟ الحركة لمموظفيف في عاـ كـ زاد لدينا اإلنفاؽ التشغيمي العبلوات والترفيع
 -السيدة )طيف سامي( وكيل وزير المالية:

 (.385نحف لـ نستطع أف نحسبيا بسبب الطعف في المحكمة جاءنا الطعف مف المحكمة لكي نضيؼ العبلوات والترفيعات والترقيات وقرار )
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 مف الذي طعف؟
 -يل وزير المالية:السيدة )طيف سامي( وك

 الحكومة. 
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

بت لماذا تطعنوف أنتـ الحكومة ووافقتـ عمى الموازنة ىنا، سوؼ أطمب مف المحكمة اإلتحادية بما يتعمؽ بالطعف في بنود الموازنة، إف لـ تث
عداد قانوف الموازنة مف ابلؿ ممثؿ ال حكومة ال طعف ليا أماـ المحكمة اإلتحادية، ليست ىذه الحكومة إعتراضيا ابلؿ مراحؿ التشريع وا 

كمجمس الحكومة فقط جميع الحكومات، بدايًة توافقوف وبعدىا الفقرات التي ال تناسبكـ تطعنوف بيا، اجو مف الجيات التنفيذية الحقًا أف نمتـز 
ذا كاف لديكـ إعتراض وتعتقدوف المجمس لـ ُيَمِكف الحكومة في جانب معيف قانوني  نواب وكحكومة بما يتفؽ عميو بما يتعمؽ بقانوف الموازنة، وا 

أو في جانب مالي ثبتوا إعتراضكـ مف ابلؿ ممثؿ الحكومة لدى مجمس النواب قبؿ التصويت، حتى تكوف ىنالؾ عدالة بالتعامؿ إف لـ 
ؽ أف ياتصموا مع العمـ إنو إجراء دستوري تعترض ابلؿ التصويت معنى ذلؾ أنتـ موافقيف، أرجو اف نضع حد ليذا الموضوع، ليس مف البلئ

 لمحكومة ولممجمس، لكف عرفًا ال يجوز  أف ناتصـ قانونًا عمى امور متفؽ عمييا مسبقًا. 
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 -السيدة )طيف سامي( وكيل وزير المالية: -
عويضات الموظفيف ىذا الذي سبب المشكمة إف الاتامي عندما تـ اعتماده  مف مجمس النواب كاف ناقص لـ يكف اتامي كامؿ الفصؿ األوؿ بت

( اإلجراء يتحولوف إلى عقود ىذا يدعـ شريحة كبيرة مف الموظفيف الذيف أجورىـ أعتقد 385لدينا المشكمة بنقص الرواتب، لذلؾ لدينا قرار )
 ( الؼ بينما في ارتفاع سعر الصرؼ ساعدنا.855-855)
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 ؿ طعنت الحكومة مف ضمف طعنيا بزيادة سعر صرؼ الدوالر، أريد جواب.لدي سؤاؿ لممثؿ الحكومة، ى
 -السيدة )طيف سامي( وكيل وزير المالية:

 لـ تعترض.
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 لـ تعترضوا يعني موافقيف عميو.
  -المعموري: اهلل عبد كاظم اليائب برهان -

ذا ليس لديكـ إمكانية حتى  نطمب مف السيد الوزير والسيد الوكيؿ ضرورة حؿ ىذا الموضوع، ىؿ لديكـ اإلمكانية بتسديد مستحقات الفبلحيف؟ وا 
يا نقوؿ لممزارعيف اتؾ الزراعة واتجو لمتعييف، ىذا الموضوع ميـ يمس حياة مواطنيف وفبلحيف، أغمب المواطنيف تركوا زراعتيـ واراضييـ سبب

 عدـ وجود الدعـ وعدـ الحصوؿ عمى مستحقاتيـ.
 -يد رئيس مجمس اليواب:الس -

بما يتعمؽ بالفبلحيف شريحة ميمة بالمجتمع وشريحة إنتاجية أكثر مف غيرىـ مف الشرائح وبنفس الوقت شيحة ليست إستيبلكية، كمما يدعـ 
الوزير ذكرت الفبلح ويستمـ مستحقاتو بشكؿ أسرع مثمما تفضمت جنابؾ لمعالجة اإلقتصاد ومعالجة البطالة ولممشاريع، وابلؿ عرض السيد 

تو المشاريع ذات الكمفة الغير عالية في القرى واألرياؼ، قبؿ ىذه الزراعة ىي مشاريع فعندما نعطي لمفبلح مستحقاتو، فمشكمة تأاير مستحقا
 تتراكـ عميو فوائد وديوف تجعمو ال يزرع.

  -المعموري: اهلل عبد كاظم اليائب برهان -
مجنة المالية أعترضتـ عمى عدد مف المواد الواردة في الموازنة العامة اإلتحادية ومنيا فقرة صندوؽ السؤاؿ الثالث: في أحدى لقاءتكـ مع ال

البترودوالر لممحافظات المنتجة والمكررة لمنفط والغاز، وبعد نقاش مع اعضاء المجنة ذكرتـ بأف تفسير ىذه المادة بشكؿ ااطئ مف قبؿ 
وضيحيا لكـ بكتاب رسمي مف قبؿ المجنة المالية أجبتـ بانكـ سوؼ ترفعوف ىذه المادة مف قائمة مستشاري الوزارة والمجنة اإلقتصادية، تـ ت

لى المواد المطعوف بيا لدى المحكمة اإلتحادية، ولـ ترفع مف الطعف وأدى ذلؾ إلى حرماف أبناء ىذه المحافظات مف مبالغ مالية كانت تؤدي إ
نعداـ البنى التحتية ليذه المحافظات.تحسيف احواليـ ومعالجة اآلثار البيئية والم  جتمعية كالفقر والبطالة والنقص بالادمات وا 

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
كاف عمينا ضيؽ مالي، ونحف مضطريف كؿ مرة نأاذ قرارات صعبة جدًا نميز، وأنا ال أريد اف اميز أريد اف  5558في الواقع نحف في سنة 

نفاؽ واقعي، ولكف ىذه الضغوطات التي تقع عمى كـ معيف مف الماؿ وجميعيا معتبرة، ال نستطيع أف نمبي جميع تكوف الموار  د واقعية وا 
أجزاء كبيرة منيا غير قابمة لمتغير، إذا ااذت الرواتب والتقاعد ، ألف موازنة الدولة جامدة جدًا الطمبات في نفس الوقت ال نستطيع ىذا الواقع

لديوف الاارجية لف تبقى مبالغ كبيرة جدًا بحيث نستطيع أف نحركيا بيذا اإلتجاه، انا اكبر نصير لقضية البترودوالر، وأتمنى اف والتحويبلت وا
يا، يشرع قانوف وتذىب مباشرًة وال يمر عمى وزارة المالية، بما إنو نحف مقيديف بقوانيف وتعميمات ال نستطيع أف نارج اارجيا وال أف ناترق

تفع األسعار ليذا المستوى وتبقى بيذا المستوى ممكف أف نفكر كيؼ نحؿ جميع المشاكؿ والعقد المالية الموجودة، أي مبمغ يصؿ أقؿ عندما تر 
مف أف يكوف وفرة حقيقية سوؼ أضطر أف أاذ مواقؼ تجاه االوؿ واالولوية وأفضؿ أف ال أفعميا، ليس عممي أف أقوؿ ىذا اىـ مف ىذا، 

نص عمييا باإلتفاؽ مع مجمس الوزراء ومجمس النواب والقانوف يشرع لي، انا مقيد، انا أريد اف اعطي الفبلحيف جميع المفروض الموازنة ت



  دائرة الشؤون النيابية/ قسم تنظيم الجلسات

 
54 - 25 

%( تقريبًا مف مستحقاتيـ، ىذه ضغوط تأتي مف وزارة 75حقوقيـ اآلف وحاولت قدر اإلمكاف مع ضغوطات مع الوزارات المعنية أف نعطي )
 ولية تجاه ىذه الشرائح الفقيرة والمحافظات الفقيرة أيضًا.المالية عمييـ، نحف نشعر بالمسؤ 

 -اليائب حسن كريم مطر الكعبي: -
عمى ىذه النقطة، في مجمس الوزراء واصوصًا السيد وزير النفط الذي طعف بصناديؽ البترودوالر التي وضعناىا في الموازنة لامؽ حالة 

اء شعبنا في ىذه المحافظات مع المحافظات األارى المستفيدة، بيذا الطعف لممحكمة يكوف العدالة والموازنة مع ما تنتجو ىذه المحافظات وأبن
ال نحتاج إلى 5558بات وممـز وتـ حرماننا مف األمواؿ، إال إذا كاف تفسير السيد وزير المالية لمطعف مقروف بالظروؼ التي مرنا بيا عاـ  ، وا 

 شعبنا في المحافظات المصدرة والمنتجة والمكررة لمنفط، ىذا موضوع اطير جدًا.تفسير مف الحكومة ومف وزارة النفط حتى ال يحـر 
 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -

ولكف إذا أاير أنا اعطي نسبة كبيرة جدًا مف الموازنة لممحافظات ولمبترودوالر، وانا متيقف  5558الحقيقة نحف مررنا بظروؼ صعبة جدًا عاـ 
%( 855فظات أفضؿ في االنفاؽ مف الحكومة المركزية بعدة جوانب ىذه رؤية فمسفية لدي تجاه المالية العامة، انا أؤيده بنسبة )إف المحا

 ولكف يتعاطى مع الظروؼ نحف مررنا بظروؼ قاسية جدًا في السنة الماضية التي قبميا.
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 ألننا سوؼ نثبت المداابلت ويجيبؾ عمى مداامتؾ. السيد النائب لف يجيبؾ السيد الوزير،
  -المعموري: اهلل عبد كاظم اليائب برهان -

 السؤاؿ الرابع: ورقة اإلصبلحات )الورقة البيضاء( والتي أعدت ونوقشت في محافؿ دولية ومحمية كثيرة حسب قوؿ السادة المعنييف، ىؿ طبقت
الورقة البيضاء ورقة شاممة لجميع الوزارات، ىذا جانب، وما ىي نسب تحقيؽ اإلنجاز ليذه في مؤسسات الدولة والوزارات المعنية بإعتبار 

ة الورقة في ىذه المؤسسات، والشيء الميـ ىؿ كانت وزارة المالية مشمولة مف ضمف ىذه المؤسسات في ورقة اإلصبلح، انا أعتقد وزارة المالي
( ترليوف وأتمتة المنافذ الحدودية والكمارؾ والضرائب وعقارات الدولة 7غير النفطي )لو كاف ىناؾ إصبلح حقيقي لكاف اإليراد الذي يداؿ 

( ترليوف، السيد الوزير أطمب منؾ كـ نسبة اإلنجاز لمورقة البيضاء في مؤسسات 55-55وشركات التأميف لزادت اإليرادات إلى أكثر مف )
 الدولة وفي وزارة المالية بالتحديد؟

 -ير عالوي )وزير المالية(:السيد عمي عبد األم -
أعتقد تـ توزيع الورقة عمى حضراتكـ التي تعطي نسب اإلنجاز لمورقة البيضاء، وقبؿ يوماف او ثبلثة حصؿ إجتماع مع الوزرات المعنية 

رات وصمت إلى نسبة %( وتعتمد عمى بعض الوزا68وأعضاء الامية المسؤولة عف تنفيذ ومراقبة الورقة البيضاء، نسبة اإلنجاز لمسنة االولى )
( محور لمورقة البيضاء وجميعيا تمضي، واإلجتماع الذي حصؿ قبؿ أياـ تفاجئت بالنسب والتعاوف الذي 355عالية جدًا، وىناؾ تقريبًا )

نسبة يحصؿ نحف ماضيف بقوة، لكف الامية نفسيا بحاجة إلى دعـ وبحاجة إلى رصدىا ببعض األمواؿ في الموازنة القادمة وبابرات فنية، 
%(، بالنسبة لوزارة 855%( وتصؿ إلى )45-35%( وتتراوح بيف )68اإلنجاز لمستة أشير األولى موجودة في الورقة التي وزعت لكـ تقريبًا )

ؿ %( مف اإلصبلح مرتبطة بوزارة المالية مرتبطة بتحسيف أداء وزارة المالية بكؿ أقساميا وكؿ ىيأتيا وبصورة ااصة الموازنة تعم45المالية )
عمى األتمتة وأدامنا نظاـ )إفنس( والمحاسبة تعمؿ عمى نظاـ الحساب الموحد جميعيا ماضية، ونحف نواجو مشاكؿ وعقبات كبيرة ااصة 
بالمؤسسات المالية والمصارؼ، ألف المصارؼ حتى نبدأ عممية اإلصبلح ليا تتطمب تغير نظاميا الداامي وتغير نظاميا الداامي يتطمب 

ولة، مضى عمينا سبعة أشير مقيديف ال نستطيع أف نتحرؾ باإلصبلح الحقيقي ألف النظاـ الداامي المقترح المتفؽ عميو موافقة مجمس الد
ر بمصرؼ الرافديف ومجمس اإلدارة والوزارة أتفقت عميو موجود في مجمس الدولة ولـ يعطونا الموقؼ النيائي، بدوف اإلصبلح ال يمكف أف تستم

واألنظمة الداامية الااصة بيا، أنا أعتقد نحف ماضيف باطوات جيدة جدًا، وىي تنفيذ وتطبيؽ مقترحات الورقة  إذا لمف تتغير القوانيف
البيضاء، الامية الموجودة تحت إشراؼ الدكتور )عبلء السعدي( تعمؿ بصورة جيدة جدًا، لكف مع األسؼ أعدادىا قميمة، كاف المفروض لديو 

تتطمب أف نقوييا، والدوؿ المانحة مستعدة اف تستمر بدعميا القوي لغاية اآلف لـ نرى عمى أرض ( شاص 85-85( شاص االف لديو )65)
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الواقع الدوؿ المانحة او الدوؿ الصديقة اليت نسمييا، ناطريف باف القضية سوؼ تستمر في الحكومة القادمة وبدعـ مستمر مف قبؿ مجمس 
ة أنا اعتقد إف اإلنجاز جيد بنسبة جيدة وزارة المالية عمى اوؿ السمـ لئلصبلح، وزارة النواب حتى يغذوننا بميارات دولية، لكف بصورة عام

المالية وبدوف اف أقمؿ مف أي طرؼ  بحاجة إلى إصبلح شامؿ في كؿ دوائرىا وكؿ مؤسساتيا، وأعتقد اآلف التعاوف مع المدراء العاميف 
 يستـ ىذا النيج وىذا الزاـ في المراحؿ القادمة. لتحقيؽ ىذا اليدؼ تعاوف جيد وأيضًا مامص وصادؽ واتمنى اف

  -المعموري: اهلل عبد كاظم اليائب برهان -
الجميع يعمـ بالفساد المستشري في أغمب مؤسسات الدولة مع األسؼ، اليـو شبيات الفساد ليس متعمؽ بأعمى ىـر بالسمطة بالتالي ىنالؾ 

كاف ىناؾ نية حقيقية مف قبؿ وزارة المالية، اليـو الضرائب والمنافذ الحدودية وأيضا موظفيف ومدراء عاميف ورؤوساء أقساـ، بالتالي لو 
تالي الكمارؾ ىذه جميعيا تعظيـ إيرادات، بالتالي إحتكاؾ التاجر والمستثمر مع موظفي الدولة  ىذا احد األسباب الذي يؤدي إلى الفساد، وبال

دااؿ الحوكمة اإللكترونية ىدر لمميارات الدنانير، التمركز ووضع النظر عمى  أتمتة المنافذ الحدودية أ, الجدية الحقيقية عمى أتمتة المنافذ وا 
أعتقد سوؼ يجنبنا الكثير مف شبيات الفساد وبالتالي تعظيـ لئليرادات، نتمنى مف حضرتؾ اف تأاذه بنظر اإلعتبار  ومف ضمف االولويات 

 لوزارة الموارد حتى يجنبنا الكثير مف المشاكؿ.
 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -

، لكف سوؼ أكوف صريح معكـ وبكؿ وضوح ال يمكف اف ندير سياسة  الضرائب والكمارؾ ىي أساس اإليرادات األارى مع األجور والرسـو
أو سياسة دعـ أو تحفيز اآلف التجارة الاارجية إذا لـ نسيطر عمى المنافذ الحدودية جميعيا، ما عنى أي سياسة كمركية او سياسة منع 

 %( بتقديراتنا مف إيرادات العراؽ تأتي عبر منافذ غير رسمية وقسـ منيا رسمية لكف ال نرى إيراداتيا وال نستطيع أف ناطط، ما ىو عممنا65)
مة، لكف مع األسؼ ىذا نحف كوزارة مالية؟ وضعنا تسع نقاط تفتيش عمى كؿ الطرؽ التي تؤدي إلى بغداد حتى نرى جميع اإليرادات الواص

جدًا  التوجيو مف السيد الوزير لـ ينفذ، ىذا انا ال أستطيع أف أنفذه وال أي وزير يستطيع اف ينفذه إذا لـ يوجد قرار سياسي عمى مستوى عالي
منافذنا، ال توجد دولة  لمعالجة ىذه القضية بيف المركز واإلقميـ، ليس مف الممكف اف نعمؿ سياسة اارجية تجارية إقتصادية بدوف أف نسيطر

شبيية لمعراؽ، ىناؾ دوؿ ليس فييا حكومة مثؿ الصوماؿ فوضى الحدود مفتوحة، لكف ال توجد دولة جزء منيا ال نعرؼ ما ىي البضائع 
ت إلى والسمع الواصمة وكـ اإليرادات المتحققة؟ لدي تقدير فقط وضعت نقاط تفتيش لمعرفة كـ شاحنة جاءت مف اإلقميـ وكـ النسب ووصم

 قناعة إحتماؿ أقؿ أو كثر.
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

%( مف المنافذ 65حتى المنافذ األارى، قبؿ كانت المشكمة فقط مع اإلقميـ وبدؿ معالجة المشكمة اربت منافذ اارى، التي ذكرتيا حضرتؾ )
 غير مسيطر عمييا.

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
ننا ممكف أف نعظـ اإليرادات الكمركية عمى األقؿ نضاعفيا إذا سيطرنا عمى المنافذ مف اإلقميـ واارج اإلقميـ بكؿ وضوح، نحف إذا أنا اعتقد إ

%( عمى جميع البضائع والسمع التي تداؿ 6,5استطعنا اف نقدـ موازنة نريد اف نبسط األمور الكمركية، نمغي جميع االستثناءات ونبقي نسبة )
( ترليوف ممكف 3ى نقمؿ مف المواد التي تيرب والموارد التي تمر مف المنافذ الغير مراصة، وسوؼ تضاعؼ اإليرادات، مف تقريبًا )لمعراؽ حت

( ترليوف، بالنسبة لؤلتمتة قبؿ ستة أشير وقعت إتفاقية مع األمـ المتحدة  و)األونؾ تاد( لكي ينظموا اإلتمتة 6-5اف نحصؿ عمييا إلى )
قد اليـو او غدا سوؼ يصؿ الفريؽ مف )االونؾ تاد( لكي يبدأ عممية أتمتة الكمارؾ عمى أرفع وأحسف مستويات عالية، وتعاقدت لمكمارؾ، وأعت

( دولة وناجح فييا، أما بالنسبة ألتمتة وزارة المالية الست )طيؼ( تعرؼ 95مع )االونؾ تاد( ألنو ال توجد شبيات فساد ونظاـ مطبؽ في )
( سنة لكف لعدة اسباب لـ يطبؽ وسوؼ يصؿ الفيؽ 85ؾ الدولي حتى نطيؽ نظاـ )األفنس( المفروض نحف طبقناه قبؿ )نحف ماضيف مع البن

ي دوائر اآلف ووقعنا العقد مع الشركة االيرلندية التي سوؼ تقـو بيذا العمؿ، أما بالنسبة لمضرائب الفساد موجود وال يمكف التيرب مف الواقع ف
دوائر المالية لمدولة، لكف ىنالؾ ثبلث مصادر رئيسية لمضرائب، اواًل ضريبة الداؿ عمى الفرد، ىذه معظميا او الضرائب مثمو في جميع 



  دائرة الشؤون النيابية/ قسم تنظيم الجلسات

 
54 - 27 

ة األكثرية الساحة تأتي مف موظفي الدولة، وموظفي الدولة ال يستطيعوا أف يتيربوا مف الوظيفة ألننا نعرؼ كـ راتبيـ وتؤاذ منيـ، المشكم
%( مف اليد 75ي يعمموف في القطاع الااص يعمموف في القطاع الغير منظـ ما يسمى بالسوؽ األسود، )األساسية معظـ المواطنيف الذ

تفاصيميا، فإذا ال نعرؼ ماذا يعمموف وأيف كيؼ نأاذ ضريبة؟  العاممة بالقطاع الااص تعمؿ في مؤسسات او حرؼ أو في ميف ال نعرؼ 
إلقتصاد الرسمي إلى دااؿ اإلقتصاد الرسمي، ولدينا أفكار عديدة سوؼ ونعرضيا، صعبة جدًا إذا لـ نداؿ المواطنيف مف العمؿ اارج ا

المصدر األار ىو ضريبة الشركات، الشركات الكبرى بسيولة تستطيع أف تفرض عمييـ الضريبة، الشركات النفطية والادمات النفطية وىـ 
كبيرة مثؿ اإلتصاالت، لدييـ نقاط ابلؼ معنا، ايضًا يجب أف  متعاونيف بدفع الضرائب الشركات الكبرى مع الدولة، ىناؾ شركات أيضاً 

اعطييـ اعتبار ونأاذ السبؿ القانونية حتى نأاذ الضريبة منيـ، باقي الشكات مبني عمى إنتعاش اإلقتصاد، نحف ال نأاذ أرباح مف شركات 
اطنيف تدفع ضرائب عمى اساس الربح وليس عمى تاسر، والنظاـ الضريبي يأاذ عمى أساس المبيعات ىذا نظاـ ااطئ مف األساس، المو 

المبيعات، ولغاية اآلف ليس لدينا النظاـ الكافي والوافي لكي تعاطى مع ىذه الاصوصية، ونحف نعمؿ عميو حتى نصؿ لصيغة لكي نزيد 
 والمصانع تربح اكثر.اإليرادات مف الشركات، لكف باقي الشركات مرتبطة بإنتعاش اإلقتصاد، عند تحسف اإلقتصاد أصحاب المطاعـ 

ف المصدر الثالث الرئيسي: متعمؽ بسياسة الدعـ والسياسيات اإلجتماعية  لمدولة ومجمس النواب أيضًا، وىي اجور السمع المباعة مثؿ البنزي
مشاكؿ كبيرة، الوزارة ال  وجباية القوائـ الكيربائية، ىذه جميعيا فييا مشاكؿ حقيقية، نحف اططنا لزيادة الضريبة عمى أسعار الوقود لكف واجينا

تطبقيا حتى ال تزيد عمى كاىؿ المواطنيف لكف ىذه جزء مف سياسة الدعـ، كؿ دولة مصادر رئيسية الضرائب والجباية التي تأاذىا عمى ىذه 
مصدر، وىذا السمع، نحف إذا لسنا مستعديف ألسباب إجتماعية وسياسية لكي نضيؼ الضرائب عمى البنزيف والرسـو لف نحصؿ عمى ىذا ال

مصدر رئيسي جدًا، ونحف عندما ناطط رأينا إنو ممكف اف نجبي ترليونات الدنانير ااصة مف الوقود، وأنا ال أستطيع عمؿ شيء مجرد أف 
ظـ اقترح وأرى ما ىو أثرىا اإلجتماعي؟ وكيؼ تأثر عمى التوازف اإلجتماعي واإلقتصادي، بما إنو ال يوجد قرار سياسي برفع األسعار لكي نع

اإليرادات، وسوؼ يتأثر مف يستعمؿ ىذه الادمات ال نستطيع عمؿ شيء بعد، لكف انا أعتقد مف الصحيح لكي نزيد اإليرادات العامة لمدولة، 
نتعاش اإلقتصاد وتبسيط اإلجور، نحف نريد بالنسبة لمضريبة تقميميا إلى ) %( ككؿ عمى المواطنيف، وىناؾ فئة 5نريد إصبلحات اساسية وا 

 %( وىي نسبة قميمة جدًا يعني ىناؾ مشكمة ثقافية أكثر مف مشكمة مالية.5منيا، ولكف إذا الشعب ال يدفع )تعفى 
  -المعموري: اهلل عبد كاظم اليائب برهان -

د أعتقد المجوء إلى القروض ااصة في إعداد الموازنة لتغطية بعض النفقات، مف ضمنيا تغطية النفقات وعجز الموازنة، أطمب مف السي
الوزير حجـ القروض التي تـ سحبيا مف رصيد صندوؽ التقاعد لتغطية عجز الموازنة؟ وما ىي الفائدة؟ وما ىو تأثير ذلؾ عمى تسديد 

أدى إلى إحالة ثبلث مواليد إلى  5555المكافأت التقاعدية لمستحقييا، ال سيما إف قانوف التقاعد المبكر الذي شرعو مجمس النواب نياية عاـ 
دفعة واحدة، سؤالي لمسيد الوزير ىؿ تـ إعطائيـ المكافأت التقاعدية بعد إنجاز معامبلتيـ؟ وايضًا نحتاج أعداد المتقاعديف المستحقيف  التقاعد

 لممكافأت التقاعدية، نرجو تزويدنا ببعض البيانات إذا كانت موجودة لديؾ؟ بؿ فروقات الرواتب.
 -(:السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية -

 بالنسبة لمتقاعد إثناء توزيري لـ نقترض مف ىيأة التقاعد، إقترضنا فقط مف البنؾ المركزي بطريقة غير مباشرة، إقتراض مف سندات البناء
قتراض دولي.  وا 

  -المعموري: اهلل عبد كاظم اليائب برهان -
 يعني لـ يتـ اإلقتراض مف صندوؽ التقاعد مبالغ.

 -وي )وزير المالية(:السيد عمي عبد األمير عال  -
 مباشرة لدعـ عجز الموازنة ال لـ نقترض أثناء فترة وزارتي، وأطمب مف الست )طيؼ( ألنيا عضوًا لمجمس إدارة ىيأة التقاعد.

 
 



  دائرة الشؤون النيابية/ قسم تنظيم الجلسات

 
54 - 28 

 -السيدة )طيف سامي( وكيل وزير المالية: -
( ترليوف دينار حسب قانوف اإلقتراض، 8,55نعـ تـ إقتراض حوالي ) 5555لـ نقترض أي مبمغ مف صندوؽ التقاعد، لكف عاـ  5558عاـ 

 جاء نص صريح ونحف نسدد ليـ الفوائد. 5586أو  5585وتـ اصمو عف طريؽ البنؾ المركزي، وفي عاـ 
  -المعموري: اهلل عبد كاظم اليائب برهان -

ا ما قدموا ليذا الشعب منيـ موظفيف لمدة أنا اتمنى مف السيد الوزير ىذا الصندوؽ يمس شريحة واسعة لممتقاعديف الذيف أفنوا أعمارىـ وقدمو 
  ( سنة، نتمنى اليـو وأكثر صراحة اتكمـ وافقيف باألبواب لمحصوؿ عمى مستحقاتيـ، اطمب مف جنابؾ أف يكوف دعـ ليذا الصندوؽ.55-35)
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

والسيدة وكيؿ وزير المالية، واآلف المداابلت لمموضوع العاـ لممناقشة، شكرًا جزاًل لمسيد النائب عمى ىذه الممارسة وشكرًا لمسيد وزير المالية 
لمسادة النواب الجدد السياقات في كؿ فقرة مف فقرات جدوؿ اإلعماؿ ىنالؾ مداابلت ويذىب النائب لدى المقرريف يثبت مداامتو عمى موضوع 

 صؼ لكؿ متدااؿ.المناقشة، النقاش بنفس الموضوع وليس اارج موضوع المناقشة، دقيقة ون
 -اليائب عبد الرحيم الشمري: -

 أنا صراحة قرأت اإلستمارة التي أحضرىا السيد الوزير، وجدت أشياء كثيرة واصوصًا الفائدة لممواطف، وجدت المزارع مستفاد والوضع الصحي
مف اإلشياء الجيدة التي عبرت البمد أزمة كبيرة جيد ولـ أجد ىذا الشيء في الشارع، نحف نواب ولـ ألمس ىذا في الواقع والشارع، فييا الكثير 

ىذه وىذا يحسب لوزارة المالية، السؤاؿ الحقيؽ الذي أريد أف اقولو اليـو موضوعنا سعر الصرؼ وليس الموازنة كما وجدنا، مواطنينا ينتظروف 
 ( أـ ال؟.8555صرؼ إلى )( دوالر أف يعاد سعر ال855( إلى )46النتيجة، ىؿ باإلمكاف بعد إرتفاع أسعار النفط مف )

 -الزاممي اليائب األول لرئيس مجمس اليواب:عباس موسى السيد حاكم  -
 ىؿ تجيب أو تجمع األسئمة وبعدىا تجيب ألنو إحتماؿ ىنالؾ أسئمة مكررة، لو تجمع جميع األسئمة.

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -
ـو حتى يغير حسب التغيرات اإلقتصادية الفورية اآلنية، نحف أىـ شيء لدينا اإلستقرار والثبوت ال بصراحة ألنو نحف ليس بسعر صرؼ مع

حتماؿ يكوف )855أصبح ىنالؾ نوع مف اإلستقرار والقبوؿ ليذا السعر، سعر النفط اليـو ) ( دوالر، نحف ال نستطيع إف نتصرؼ 55( دوالر وا 
ى أسعار النفط مفقودة كميًا عمى كؿ منتجي النفط صراحة، إذا تسألني عف توقعاتي ألسعار عمى سمعة ليس لدينا السيطرة عمييا، السيطرة عم

 النفط ولكف ال أستطيع أف أبني عمى سياسة دولة عميو، سياسة الدولة التي لدينا وحسب المؤشرات التي الموجودة أعتقد ضروري أف ُنصر عمى
أف يعرؼ حقيقتيا، لغاية اآلف الوفرة المالية لـ يد أف يعرؼ ما ىي األسعار يجب اإلستقرار، اإلستقرار ضروري لكؿ مستثمر، كؿ شاص ير 

 تصؿ إلى مستوى عالي جدًا بحيث أستطيع النظر ليا، برأيي ورأي وزارة المالية أعتقد مف الاطأ جدًا فتح ىذا الموضوع اآلف ونعرض لمنقاش
معروفة، إذا بقى سعر النفط مرتفع وال تزيد نفقات الدولة ومسيطريف عمييا، لمدة سنتاف أو ثبلثة ربما  والبحث، ألنو مبني عمى إفتراضيات غير

ال يقبى ىذا السعر والمواطنيف يعتادوف عميو، المواطنيف تعودوا وأصبح ىنالؾ إستقرار، وكؿ ما يسمى الفوائد ىذه ليس مف الممكف أف تحدث، 
حتماؿ ترتفع اإلسعار.أحد يصدؽ إف المعادلة مباشرة، أعت  قد لف يحدث أي شيء وا 

 -اليائب فالح الخزعمي: -
ي وفقًا لمسياقات الدستورية لدًي موضوعيف، دعوة لوزيريف السيد وزير النفط والسيد وزير النقؿ وشركة الموانئ بما يتعمؽ بمواضيع ميمة ف

مؽ بميناء الفاو الكبير وجمعنا فييا التواقيع وفؽ السياقات صمب عمميـ وجمعت فييا التواقيع عمى أف تعرض أمامكـ واصوصًا بما يتع
 الدستورية، وكذلؾ إلى وزارة النفط القضايا التي تتعمؽ بعمميـ وأدائيـ، أما ما يتعمؽ بالسيد الوزير، لدي بعض المبلحظات.

سياسة المالية، وجزء فاعؿ بالسياسة المالية لمدولة، أواًل: يجب أف يطالب ويبحث ويدافع ويقاتؿ عف اإليرادات المالية لوزارتو كونو المعني بال
( ألؼ برميؿ 465عمى إقميـ كردستاف أف يسدد ) 5558( لسنة 53( عمى إقميـ كردستاف في الموازنة رقـ )88ىنا السؤاؿ، ورد في المادة )

 دينار.( مميار 555يعني مستحقاتيا لمحكومة اإلتحادية ولـ يسمـ شيء، وال يوجد سند قانوني منحو )
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 %(.8( مميار دوالر ضرائب وكمرؾ تقريبًا )45( رابعًا عمى مجمس الوزراء األتمتة مبيعاتنا ال تقؿ عف )86ثانيًا: المادة )
 -الزاممي( اليائب األول لرئيس مجمس اليواب:عباس موسى السيد )حاكم  -

 السيد النائب إنتيى الوقت وعدد المتدااميف كثير.
 -اليائب فالح الخزعمي: -
ألكف أكثر شجاعة أكثر مف عشرة منافذ في إقميـ كردستاف ال يعطوف وال سنت واحد وفوضى في منافذ الجنوب، انت وظيفتؾ في مجمس  

( إيرادات نفطية 88( دوالر، لديؾ )45الوزراء تقوؿ وتدافع عف إيراداتؾ المالية، ومع ىذا كمو مع وجود النفط تـ تثبيتو في الموازنة بسعر )
( دوالر وما زلنا نقترض وىذه المأساة 95(، اآلف النفط كمعدؿ )835( مع القروض يكوف )858يرادات غير نفطية يكوف المبمغ )( إ55و)

( مميوف ال يستمـ ينتظر ىذا الفتات 5( مميوف يستمـ و)5والمعاناة، ماذا فعموا لمرعاية اإلجتماعية، السيد النائب موجود كاف وزير سابؽ )
 ا لمبطاقة التموينية، الورقة البيضاء مف منكـ رأى الورقة البيضاء.يعطى، ماذا فعمو 

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 ىذا الموضوع عاـ لممناقشة وبإمكاف حضرتؾ أف توجو سؤاؿ لمسيد الوزير، ىذا أواًل.

 ليذا األمر. ثانيًا: لمجمس النواب رئيس ونائبيف وسوؼ يوزع عمى السيدات والسادة النواب الممفات القانونية
ثالثًا: مجمس النواب وضع في قانوف الموازنة معالجات تاص الطبقات الفقيرة، عمى سبيؿ المثاؿ، منح صبلحيات لمحكومة بموضوع توفير 

إلى  ( مميار، بإمكانكـ قراءة القانوف حتى الكبلـ يكوف عمى الورؽ، أضيفت555المواد الغذائية والدوائية عدا موازناتيا تـ إضافة مبمغ )
 ( مميار أكثر مف موازنتيا والتي عمى أساسيا ذىبت لمسمة الغذائية.555تاصيصات المواد الغذائية مبمغ )

 ثانيًا: أضفنا ليـ صبلحية بالتعويض العيني، بإمكانيـ جمب الغذاء والدواء بالدفع العيني.
( ترليوف لتاصيصات وزارة العمؿ والشؤوف اإلجتماعية، 8.55يادة )( ترليوف يعني تـ ز 4.55( ترليوف إلى )5.8ثالثًا: موازنة وزارة العمؿ مف )

بعو الفقراء الذيف يستمموف مف وزارة العمؿ والشؤوف اإلجتماعية واألغذية واألدوية، إذا ىنالؾ إافاؽ مف الجانب الحكومي بيذا الشأف فمنتا
 .كمجمس نواب

 -الحمامي:عبد الجميل هداد اليائب عارف  -
( الكثير مف 845الطبقات الفقيرة التي تكمـ عنيا، مثبًل الفبلحيف وانتـ تكممتـ عنيـ والكثير منيـ استحقاقاتيـ متأارة وقسـ لـ يستمـ، المادة )

مناطقنا في محافظة ذي قار لـ يستمموا وىذه جميعيا طبقات فقيرة، باإلضافة لدينا باألالؼ لـ يسجموا ضمف العاطميف وضمف الرعاية 
إلجتماعية، لذلؾ لـ نممس أي جدوى اقتصادية وأي فائدة مما ُشِرع وتـ التصويت عميو مف قبؿ مجمس النواب، أنا أقوؿ مجمس النواب بصورة ا

 عامة وليس حضراتكـ مف يتحمؿ المسؤولية.
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

عف تاريخ زيادة سعر الصرؼ، وكيؼ زاد سعر الصرؼ وما ىي  نحف الناطقيف باسـ المجمس، جميعنا نتحمؿ المسؤولية، وسأتحدث بعد قميؿ
المسببات وما ىي الحموؿ األارى التي كانت مطروحة كبديؿ أو إجراءات أارى إضافية فوؽ سعر الصرؼ، حتى يطمع عمييا الشعب العراقي 

 بشكؿ واضح.
 -الحمامي:عبد الجميل هداد اليائب عارف  -

عمية، اإلقتراض ما ىو الجدوى منو؟ ىذا سؤالي، وذكر السيد الوزير مفردة اطيرة، إنو ىناؾ تبلعب بالوثائؽ الواردات الفعمية غطت النفقات الف
 التي تقدـ مف قبؿ المصارؼ األىمية، فإذا السيد الوزير يعترؼ بوجود وثائؽ مزورة فيذه مشكمة.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
لسيد النائب األوؿ تتعمؽ بمتابعة نشاط البنؾ المركزي وما يسمى بالفواتير المقدمة، سوؼ تستمر توجد لجنة مشكمة مف الدورة السابقة برئاسة ا

 المجنة برئاسة السيد النائب األوؿ لمتابعة أعماليا.
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 -:تميم محمدعمي اليائب محمد  -
يف، تحذيرات المنظمات الدولية البنؾ الدولي جمست منذ بدأ الحوار ولكني لغاية ىذه المحظة لـ أستمع إلجابة شافية تتعمؽ بمستحقات الفبلح 

رة وصندوؽ النقد الدولي بارتفاع أسعار الغذاء، لكف ما قامت بو وزارة التجارة ووزارة الزراعة ويتحججوا بعدـ وجود التاصيصات مف قبؿ وزا
لغذاء، إنتاج العراؽ مف القمح لمعاـ الماضي %( زيادة في سعر ا35المالية، لغاية اآلف مستحقات الفبلحيف لـ تدفع رغـ إنو ىناؾ أكثر مف )

ف 8.5( مميوف طف، نحف نستورد كؿ سنة )5.4( مميوف طف، حاجة العراؽ حسب البطاقة التموينية )4.5كاف بحدود ) ( مميوف طف حتى وا 
%(، في ىذه السنة أعتقد بنسبة 35وصمنا إلى اإلكتفاء إذا مميونيف نعمؿ ليا امط حتى تتبلئـ مع الطريقة العراقية بنسبة كموتيف تتجاوز )

( مميوف طف األارى وسعر الغذاء زاد، ومستحقات الفبلحيف لـ تدفع، الحكومة 4( مميوف طف، مف أيف سوؼ نعوض )5اإلنتاج ال تزيد عف )
، ما 55اتيجي ال يتجاوز )ممثمة بالوزارات الثبلثة المالية والزراعة والتجارة لـ تدفع المستحقات وانتجت بطالة وقمة غذاء والازيف اإلستر  ( يـو

ىو الحؿ؟ مستحقات مف العاـ الماضي وقبميا وىنالؾ مستحقات لسنوات سابقة، النفط ممؾ لمشعب العراقي ليس ممؾ فقط لمموظفيف، عندما 
وقؼ راتب أحد او %( حالو حاؿ الموظؼ، أنا ال أقوؿ ا85يتأار راتب الموظؼ يوميف او ثبلث الكؿ يتسارع لدفعو، الفبلح شريحة، يغطي )

(، انا اعمـ لغاية اآلف 8/7إستقطع منو، لكف المستحقات أجعموىا بالتساوي، وقانوف الموازنة لمعاـ الماضي وضعنا فيو فقرة ال تتجاوز )
 %( مف الفبلحيف لـ يستمموا مستحقاتيـ، أريد إجابة ومتى تدفع ىذه المستحقات.75)
 -:هيميعبد الحسين البرا اليائبة إبتسام هاشم -

طمع عمييا الشعب العراقي، إرتفاع سع صؼ الدوالر بصورة مفاجئ ة كؿ ما تكمـ بو السيد الوزير شيء رائع وحقيقًة ىناؾ أمو أطمعنا عمييا وا 
د، أثر بشكؿ كبير عمى الطبقات الفقيرة، وكاف لو تأثير كبير عمى الزراعة والصناعة، كونيا تعتمد عمى موادىا ومستمزماتيا عمى المستور 

( 855( ألؼ دينار لكؿ )855ىنالؾ حؿ إذا باإلمكاف تطبيقو، نراه نحف والمنتجيف ورجاؿ اإلعماؿ ىو دعميـ ابلؿ سعر مدعـو ال يتعدى )
ارؾ دوالر لغرض شراء األسمدة والبذور والمبيدات والمستمزمات الصناعية والزراعية عمى أف يكوف ذلؾ بفواتير شراء وتدقيؽ وتؤيد دائرة الكم

فاع سعر وؿ المواد االولية المستوردة بما يوازي قيمة المبالغ المدعومة، ىؿ باإلمكاف تطبيقو؟ السادة النواب تكمموا عف الطبقات الفقيرة، إرتدا
، نحتاج معالجة حقيقية واق عية مف صرؼ الدوالر أثر عمى الطبقات الفقيرة ولـ يتـ دعـ ىذه الطبقات وىذا ما رأيناه في الشارع العراقي اليـو

السيد الوزير  باصوص إرتفاع سعر صرؼ الدوالر وأيضا الفارؽ الذي دفع مف الرواتب ىذ الفارؽ أيف يذىب، لماذا ال يتـ فيو دعـ الطبقات 
رجاع سعر الصرؼ إلى واقعو ونحتاج معالجات واقعية، تيريب العممة ما زاؿ مستمر ، الفقيرة والطبقات الكادحة وجميع الطبقات الموجودة، وا 

 عممتنا الصعبة. والدولة لـ تجد حبًل لنافذة العممة وما زالت منفذًا إلستنزاؼ 
 -:الجبوري عبطانعمي اليائب عبد الكريم  -

 سوؼ أاتصر لدي مجموعة مف األسئمة، في حاؿ بقاء الدينار العراقي عمى سعر الصؼ الحالي.
معالجة ىذا الضرر؟ وىؿ ىناؾ ضرر يمحؽ باإلقتصاد الوطني إذا بقى أواًل: ما ىو الضرر الذي سوؼ يمحؽ بالمواطف؟ وما ىي الاطط ل

 الحاؿ عمى ما ىو عميو؟
ثانيًا: في حاؿ أرجاع سعر الصرؼ إلى السعر السابؽ، ما ىو الضر الذي سوؼ يمحؽ بالمواطف؟ وما ىي اإلجراءات لمعالجتو؟ وىؿ يوجد 

 إجراءات المعالجة مف قبؿ وزارتكـ؟ضرر عمى الدولة في حالة إرجاع سعر الصرؼ القديـ وما ىي 
( مميوف دوالر يوميًا، ىؿ توجد واردات مف المنافذ الحدودية والكمارؾ والمطارات 555ثالثًا: البنؾ المركزي يبيع مف الازيف الوطني ما يقارب )

أتمتة المنافذ الحدودية وربطيا مع %( عمى األقؿ مف مبيعات البنؾ المركزي؟ وىؿ توجد جداوؿ تعكس المدابلت؟ متى يتـ 85تعادؿ نسبة )
 وزارة المالية بمنظومة واحدة؟ يتـ مف ابلليا تثبيت أسماء مشتري العممة ومبالغيا وماذا أداؿ لمعراؽ مقابؿ المبالغ المشتراة.

 رابعًا: إستيفاء الرسـو الكمركية مف مجموع المبالغ المشتراة بالدوالر.
 منتج المحمي؟ ىؿ توجد رؤية لدى وزارتكـ إلصبلح النظاـ المالي والمصرفي؟اامسًا: متى يتـ تطبيؽ قانوف حماية ال

 سادسًا:  تاصيص مبالغ اإلجازات المتراكمة لضباط الجيش العراقي.
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 -اليائب محمد شياع السودايي: -
الشعب نعطيؾ المؤشرات التي العرض الذي قدمتو نظريًا متفؽ مع نسبة كبيرة مع المبادئ واألسس التي قدمتيا، عمميًا نحف كنواب نمثؿ 

سبة لدينا، قسـ منيا أعمنت عنيا وزارة التاطيط في مجمس الوزراء، إرتفاع نسبة الفقر والبطالة والتضاـ سوء الادمات عدـ تنفيذ المشاريع ن
(  مميوف مواطف عراقي 87بحدود )التدني بتنفيذ المشاريع اإلستثمارية التي تمقي بظبلليا عمى الادمات، ىذا الواقع ومنذ البداية حذرنا ىناؾ 

بالقطاع سوؼ يقع عمييـ التأثير المباشر ليذا القرار، وىـ المشموليف بشبكة الحماية اإلجتماعية والمتقاعديف موظفي الدرجات الدنيا والعامميف 
 ا.%( التي قدمتي855الااص، ىذا رقـ ثابت رسمي، عندما نتكمـ عف منجز أمر مثير لئلستغراب، ىذه النسب )

أو العرض الذي تفضمت بو، وىي  5558ثانيًا: القضية األساسية ىنالؾ ثبلث مبررات تـ التركيز عمييا سواء كاف عند إقرار الموازنة عاـ 
( يستحؽ 8455( وسعر )8885تغير سعر الصرؼ سوؼ يساىـ في تقميؿ العجز، ولغاية اآلف لـ نعرؼ المبمغ الذي تـ توفيره بيف سعر )

 ألبناء الشعب، ىذا اواًل.ىذه المعاناة 
ـ ثانيًا دعـ الزراعة والصناعة ومثمما تحدث السادة النواب أثرت عمى الاطة الزراعية ليذا الموسـ، الكثير مف االفبلحيف لـ ينفذوا اطتي

%( مف 85ية، ألف )الزراعية، أما الصناعة أعتقد الممثؿ الرسمي لمصناعييف إتحاد الصناعات أقاـ مجمس عزاء عمى روح الصناعة العراق
د تغير المواد األولية تستورد وتشترى بالدوالر وبالتالي ارتفعت الكمؼ، وال يوجد أي مصنع أو أي إنتاج أضيؼ، اما مسألة بيع الدوالر ما أعتق

أتمنى عمى شيء نفس المستوى الذي كاف يباع في ذلؾ الوقت اآلف يباع ونفس المستندات مزورة ومصارؼ أىمية ودوالر يذىب لماارج، 
 مجمس النواب ألف الحكومة منتيية آماليا أف يراجع ىذا القرار مراجعة مستفيضة.

 -الدراجي:حسن سمطان اليائب خالد  -
لدي مبلحظات، بالنسبة لمفبلحيف يجب وضع برنامج لصرؼ مستحقاتيـ وىذا شيء ميـ جدًا، ألف الفبلح نطالبو بتسديد قروضو مف 

ذا لـ يد فع نعاقبو ونحف مستحقاتو ال ندفعيا لو، ىنالؾ مقترح إذا لـ نستطيع أف نسدد لمكؿ نسدد لمجميع بنسب، إذا لدي المصرؼ الزراعي وا 
 ( لكف بنسب حسب مستحقاتو، ىذا أواًل.855(، لكف أسدد لكؿ )855( واترؾ )55( فبلح أعطي منيـ )555)

المنتجات ألف ىذا إذا لـ نحقؽ إكتفاء إقتصادي بالمنتج المحمي يجب  ثانيًا: المنافذ الحدودية منع المنتجات ليس الحؿ ووضع ضرائب عمى
أف ال نمنع المستورد لكف نضع عميو ضرائب عالية حتى نحمي المنتج المحمي، اآلف الذي يحدث المنتجات المستوردة تداؿ لمبمد والتاجر 

اجر الوسطي، واآلف ىنالؾ تاجر وسطييف عمييـ احكاـ قاسية يدفع ضريبة في الحدود غير أصولية أو تأتي عف طريؽ كردستاف، يبتمى بيا الت
جدًا، انا اطمب أف يعاد النظر بيا، ألف تاجر ينقؿ بضاعة مف محافظة إلى اارى يعاقب بأربعة أضعاؼ البضاعة التي يحضرىا وىي مف 

 محافظة إلى اارى.
وزارة المالية وكانت السيدة )طيؼ( موجودة  تـ فرض مبمغ  وكيؿ وزير الكيرباء وفي 5585ثالثًا: موضوع اإلتصاالت أنا كنت في عاـ 

( 5555( آالؼ إضافة مبمغ )85( دينار عمييا وبطاقة )8555( دينار عمى المواطف، بطاقة الشحف لمامسة آالؼ تـ إضافة مبمغ ؟)5555)
نستطيع إعادة النظر بيا وتفرض عمى الشركة  دينار، منذ ذلؾ الوقت طمبت اف تكوف ىذه المبالغ عمى الشركة وليس عمى المواطف، نحف اآلف

 وليس عمى المواطف حتى نافؼ مف الكمؼ التي عميو.
 -الشبالوي:عباس اليائب حميد  -
تبع السياسة المالي  ة مثمما تفضؿ السادة النواب بالنسبة لؤلرقاـ لف اتحدث بيا، سوؼ أاتص بشكؿ بسيط عمى الذي تحدث بو السيد الوزير، وا 

ر صرؼ الدوالر، لؤلسؼ الشديد كؿ ما تحدث عنو المستشاريف والسيد والوزير حالة مثالية بعيد عف الواقع الذي يعيشو العراؽ، بالنسبة لسع
، ربما لـ كذلؾ زيادة نسبة الفقر مقارنة مع ما قبؿ زيادة سعر صرؼ الدوالر بالفترة السابقة، لـ يتحدث عف السياسة المالية وكيفية إعالة الفقير

ر ا فقط بإعتبار السيد وزير المالية بسبب المشاكؿ مثؿ الرقابة منعدمة وباقي الدوائر فييا تقصير في الجيات الرقابية، لكف سيادة الوزييتحممي
الوضع ال يتحمؿ، المواطف الفقير ىو مف يتحمؿ تبعات سياستكـ التي ال أعتبرىا صحيح لؤلسؼ الشديد، سياستكـ ال بتسميـ الرواتب وال 

ت الفبلحيف التي بعد سنة كاممة، وال إنصاؼ الموظفيف بالرواتب الحقيقية بيف الوزارات الماتمفة، سياستكـ يدفع  ذمنيا المواطف، يجب بمستحقا
ال العديد مف الموارد لمدولة بإمكانكـ اإلستفادة منيا، وكذلؾ بإمكانكـ اإلستفادة مف المستشاريف الذيف ينظروف ار مف منظ عميكـ إعادة النظر، وا 
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ال ما الجدوى مف وجود ىذ ه واحد لمدولة بعيد عف اإلستفادة لممواطف الذي يتحمؿ تبعات ىذه السياسة، فعمى السيد الوزير أف يعيد النظر وا 
الجمسة ونارج ال نعرؼ ما الذي جرى والمواطف يتحمؿ بفارغ الصبر، األسواؽ اليـو متمكئة السوؽ المالي في ظرؼ صعب والشعب العراقي 

يد بسبب ىذه الزيادة وىذه السياسة التي ال تميؽ وكمنا ادـ ألبناء الشعب العراقي، فعمى السيد رئيس الجمسة والسادة النواب اإلستماع لمسجائع 
و وزير المالية ما ىو الحؿ ليذه األزمة؟ وكذلؾ باعتبارنا اليـو ممثمي الشعب فيجب أف تجد حموؿ أما بالتصويت باإلجماع في ىذه الجمسة ا

 مسة اارى إللزاـ الحكومة بالتعديؿ بعيد عف سعر صرؼ الدوالر سواء مف النفط أو الحدود المفتوحة عمى مصراعييا، اليـو ال نريد المواطفج
نما كؿ وجودنا لادمة المواطف.  يتحمؿ األعباء وا 

 -:حسين اليائب منثيى امين يادر -
ياسة المالية الجديدة لمدولة رافقتيا مثمما ذكرتـ أرتفاع األسعار، بالتالي انا ال أعيد الكبلـ الكثير باصوص الفبلحيف باصوص ىذه الس

أصبحت الكمفة كبية جدًا، والسيد )محمد شياع السوادني( ذكر عف موضوع الصناعة، مثؿ ىذه السياسة تمجأ ليا الدوؿ عندما تريد أف ترفع 
الي لـ تنعكس، وانا أريد أف أقدـ بيف يديؾ ولو ىذه القضية مشتركة بيف مف ميزانيا التجاري، ولكف نحف دولة مستوردة وليست مصدرة، وبالت

( دينار وكذا، صاحب المصنع مثمما 855( او )55البنؾ المركزي ووزارة المالية، قضية طباعة الفئات الصغيرة مف العممة بحيث تكوف عندنا )
التكمفة عميو، اآلف عندما يردي أف يصنع )آيس كريـ أو عصير( ويبيعو  ُذِكر يستورد المواد األولية لمصناعة بالعممة الصعبة بالتالي زادت

( دينار وال يجد عممة في النصؼ، بالتالي مضطر أف يدفع ضريبة ىذه السياسة 555( دينار اآلف ال يستطيع أف يبيعو بمبمغ )555بمبمغ )
ارى إزالة األصفار عف العممة العراقية، أنا كمواطف عراقي أشعر وال توجد عمبلت صغيرة في البمد، أرجو اإلنتباه ليذه القضية، والقضية األ

 بايبة آمؿ عندما يقاؿ دينار الدولة الفبلنية يساوي كذا ألؼ مف دينار الدولة العراقية.
 -:المريايي سيدجبار اليائب مصطفى  -

كـ لمسيد الوزير باصوص فائض إيرادات النفط أحتاج نصؼ دقيقة لتوضيح معمومة لمسيد الوزير لـ تكف حاضرة، كاف سؤاؿ مف ابلؿ حضرت
ذا لـ يتجاوزه يكوف 78حسب تقرير صندوؽ النقد الدولي إف سعر التعادؿ في العراؽ ىو ) ( دوالر، يعني إذا تجاوز ىذا السعر يحقؽ فائض وا 

( دوالر يعني لـ نحقؽ 68,4ممة كاف )لديو عجز لكف لمعدؿ كسنة كاممة وليس لنياية السنة، حسب تقرير سومو معدؿ السعر العراقي لسنة كا
( دوالر، وىذا جاء بفضؿ إنتاج الجنوب البصرة وميساف وذي قار والكوت، 45( دوالر لكف حققنا فوؽ المطموب منا بمبمغ )78الفائض فوؽ )

ـز بالتافيض، مف الذي افض؟ ( ألؼ المطموبة منو إضافة إلى إنو )أوبؾ( افضت عمى العراؽ واإلقميـ لـ يمت465بإعتبار اإلقميـ لـ يسمـ )
( فقط مف 3,5( مبلييف برميؿ، يعني حققنا )3البصرة، والبصرة عوضت ىذا اإلنتاج بكميات كبيرة وصؿ إلى معدؿ بنياية السنة أكثر مف )

س تجواباتو، فيما الجنوب مف غير اإلقميـ، الجواب يسعؼ السيد الوزير ولكني لست متعاطؼ مع وزارة المالية، متعاطؼ مع مجمس النواب وا 
صبلحاتو وفوائده محتممة وليست حقيقية، نحف نأمؿ أف تكوف فيو فوائد ولكف لـ تحصؿ،  ياص سعر الصرؼ ىو ضرره حالي وواقعي وا 

واًل ا السيد الوزير بإعترافؾ مؤسسات الدولة متمكئة والقطاع العاـ، وقمت إنؾ تحارب الدولة الريعية، انت كرست الدولة الريعية بيذا القرار،
راد، إيرادات النفط زادت عف اإليرادات غير النفطية، بنفس الوقت سعر الصرؼ إرتفاعو لمحاربة اإلستيراد، في بداية البحث قمت لتقميؿ اإلستي
السيد  كيؼ نقمؿ اإلستيراد وكيؼ نأاذ ضرائب؟ إذا قؿ اإلستيراد قمت الضرائب وزادت إيرادات النفط وتعززت الدولة الريعية، سؤالي كما ذكر

 )محمد شياع السوداني( ما ىو جوابؾ عمى تقرير وزارة التاطيط بإرتفاع نسبة الفقر والتضاـ ونسبة العاطميف عف العمؿ.
 -الجابري: عاشور عديان اليائب عديان -

حديثة أو الطرؽ ( مف الدستور عمى إصبلح اإلقتصاد وفؽ األسس الحديثة، لكف نسأؿ ىذا السؤاؿ ىؿ إقتصرت األسس ال55نصت المادة )
 الحديثة عمى رفع سع الدوالر فقط؟ ىذا اواًل.

ثانيًا: لـ تجيب حوؿ موضوع مف وقؼ حوؿ موضوع تعزيز اإليرادات غير النفطية، أشرت ليا حضرتؾ لكف لـ تحدد، ولـ تحدد أيضًا مف لـ 
 يمتـز باصوص المنافذ الحدودية وواردات المنافذ الحدودية.
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، تـ الطعف مف قب الحكومة المركزية 5558عضاء الحكومة التنفيذية البصرة ظممت كثيرًا في ىذه الموازنة لعاـ ثالثًا: بإعتبارؾ احد أ
موؿ العراؽ بصندوؽ البترودوالر، والجدوؿ )ب( لـ يعطي دينارًا واحد لمبصرة، بالتالي أيف العدالة مف قبؿ الحكومة التنفيذية ليذه المدينة التي ت

 بالموازنة الريعية.
 -اليائب حيدر: -

%( مف الجيات 95عرض السيد وزير المالية باصوص المعالجات الناتجة مف تأثير صعود قيمة الدوالر عمى فئات المجتمع لـ تنفذ بنسبة )
أصحبا الداؿ ذات العبلقة ومف الوزارة ولـ تكف بمستوى الطموح، لذلؾ اإلستمرار بقرار رفع سعر الدوالر يعتبر قرار جائر وظالـ بحؽ الفقراء و 

 المحدود والمتقاعديف والموظفيف والعماؿ والكسبة، وفائدتو فقط لممصارؼ األىمية وغيرىا، ومف نتائج إرتفاع سعر الصرؼ إرتفاع اط الفقر
ئع وكافة وحسب تقارير وبيانات وزارة التاطيط وغبلء المعيشة وصعود عالي لؤلسعار، كالدواء ومعدات البناء والمواد الغذائية وكافة البضا
موؿ العمؿ مستمزمات الحياة، وعمى وزارة المالية وكوادرىا المتقدمة إيجاد حموؿ أارى لتعظيـ اإليرادات بداًل مف رفع قيمة الدوالر، ومف تمؾ الح
مسبقًا وقبؿ  عمى نظاـ الدفع المسبؽ لممستورد، حيث  يتـ عرض السمعة والمراد إستيرادىا مف قبؿ التاجر ويتـ إستقطاع الكمرؾ والضريبة

برية داوؿ البضاعة بمبمغ تحدده وزارة المالية بالتعاوف مع الجيات الماتصة، وبيذا النظاـ يمكف لمحكومة السيطرة عمى كافة منافذ العراؽ ال
، عمى أف تسترجع والبحرية والجوية، وكذلؾ سوؽ بيع العممة ويتـ حجز المقدار الضريبي في البنؾ المركزي العراقي جراء بيع العممة بالدوالر

لمتاجر بعد إجراء براءة الذمة مف الضريبة وفؽ النظاـ )آنفويز(، ومف ىنا حممتني بعض شرائح المجتمع إيجاد حموؿ نيائية لممحاضريف 
يف، وعقود واإلدارييف المفسواة عقودىـ واألطباء البيطرييف، والاريجيف المعتصميف وعقود المفوضية واريجي كميات العمـو السياسية المظموم

( والصحوات أبناء العراؽ، وزيادة واتب المشموليف بقانوف شبكة الحماية اإلجتماعية، إكماؿ إجراءات اريجي ذوي الميف 874النفط قرار )
 ( وقراء المقاييس وزارة الكيرباء وفع التسكيف عف الموظفيف في وزارة الكيرباء.385الصحية ومستحقات الفبلحيف والمزارعيف وعقود )

 -اليائب مصطفى خميل الكرعاوي: -
 حقيقًة تـ طرح قضيتيف ميمتيف.

يا اواًل: الموازنة الماطط ليا كانت ضمف رقـ معيف والموازنة الفعمية ىي غير فعمية، عمى إعتبار الكثير مف المبالغ لـ يتـ إستحصاليا من
جة األزمة منيا فرض ضرائب عمى داؿ المواطف، السؤاؿ ىؿ الواردات الغير نفطية وواردات نفطية ال يتـ إستحصاليا، وتـ طرح حؿ لمعال

مف األولى أف يتـ إستحصاؿ مستحقات الواردات الحقيقية المفروض تدفع لوزارة المالية حتى تعوض النقص الحاصؿ ونستفيد مف فائض سعر 
كومة في إستحصاؿ واردات موازنة عاـ النفط الموجود، بنفس الوقت بعد ذلؾ ممكف نضطر إلى فرض ضرائب وغيرىا، ما ىي إجراءات الح

 ( ألؼ برميؿ يرميًا، ىذا السؤاؿ األوؿ.555التي مف ضمنيا الغير نفطية والنفطية التي تـ ذكرىا وىي ) 5558
مف ثانيًا: متى يرى المواطف العراقي موازنة يتـ إعدادىا قبؿ بداية السنة ضمف المعايير التي ممكف أف تتاذ حتى يتـ المصادقة عمييا ض

 الشير األوؿ وبالتالي يتـ صرؼ ىذه الموازنات عمى المحافظات بطريقة تستطيع صرفيا بالشكؿ الصحيح.
 -اليائبة عالية يصيف جاسم العبيدي: -
ىناؾ الكثير مف القضايا والواضح إف الموضوع تحوؿ إلى إستضافة وليس مناسبة أف ألقي ىذه األمور التي تتعمؽ بماالفات مالية في ىذه  
 لجمسة كونيا إستضافة، سوؼ أاذ ثبلث محاور بشكؿ سريع.ا

االوؿ: بإعتبارؾ رئيس مجمس نواب سابؽ تعمـ إننا اعترضنا عمى سعر الصرؼ، كؿ اإلمتيازات التي ذكرىا السيد الوزير عمى سعر الصرؼ 
وضعنا في الموازنة الكثير مف المواد التي لـ يكف ليا تأثير مباشر عمى المواطف، وقمنا يجب أف يكوف ىنالؾ تدرج لعممية سعر الصرؼ، و 

تساعد عمى سعر الصرؼ، واليـو السيد الوزير ضرب الكثير مف الوزارات التي قاؿ عنيا لـ تساعدنا، حتة نافؼ وطئة سعر الصرؼ عمى 
ير لوزارة المالية ووزير المواطف، سعر الصرؼ ىو سرقة ناسكة لجيوب الموظفيف، اما عدـ أتااذ إجراءات يتحمؿ مسؤوليتيا يحتمميا كوز 

لمورقة اإلصبلحية، ألنو وضع ورقة إصبلحية وجعميا تتدااؿ بينيا وبيف سعر الصرؼ، يقوؿ كؿ الدوؿ تذىب إلى زيادة سعر الصرؼ ىذه 
بة عمى سمعة الدوؿ المستقرة، الدوؿ التي فييا قانوف ومنافذىا سميمة والتي تحارب كؿ ما يحصؿ في البمد مف تضارب بيف التجار، او مضار 

 المواطف نحف ىذه ليست موجودة لدينا، والسيد الوزير يعرؼ ظروفنا كاف المفروض يأاذ إجراءات تدريجية  قبؿ الذىاب إلى سعر الصرؼ.
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ر وأنا ( الؼ برميؿ لئلقميـ وضعناىا في نص، وأصدرنا كتاب مف المجنة المالية ولجنة النزاىة وأابرنا السيد الوزي555ثانيًا: نحف في قضية )
( الؼ برميؿ، السيد الرئيس الكبلـ 555ذىبت لو شاصيًا بعدـ تحويؿ األمواؿ، وذكر إنو تـ التعويض مف فائض النفط لمنقص الحاصؿ عف )

 ، انا أقوؿ كقانونية يتحمؿ. 8969( لسنة 888( مف قانوف العقوبات )359موجو لحضرتؾ، ىؿ يتحمؿ وزير المالية وفقًا لممادة )
ع توجياتو نحو اإلقتراض الاارجي رغـ زيادة سعر الصرؼ ورغـ زيادة سعر النفط ال زالت سياسة الدولة التي ىو مسؤوؿ عنيا ثالثًا: موضو 

سياسة اإلقتراض، مف ىب ودب يتـ اإلقتراض، أنا لدي الكثير مف المواد إذا تسمح أف تكوف في جمسة يتـ فييا مناقشة الاروقات المالية 
 وأكوف ممتنة.

 -البوليي:كاظم عيدان جواد  اليائب -
، الدورة الاامسة ونفس المشاكؿ والحموؿ غائبة عف المؤسس ة ىذه الدورة الاامسة حقيقة أريد التحدث مع السادة اعضاء مجمس النواب المحتـر

ة نيب منظمة قانونية التشريعية عف والحكومة، نحف كؿ سنة ننظر أصوؿ الدولة المالية تاتفي، ىذه األصوؿ العظيمة تذىب وىنالؾ عممي
ف إذا ألسماء وعوائؿ ونحف اآلف ال نستطيع أف نعالج قضية النقؿ لمبضائع التي تحدث بيا السيد الوزير ولدينا معدات نقؿ تقدر بالمميارات، اآل

التي تشتري معدات  فتحت الدفتر سوؼ ترى كـ تـ شراء آليات وسفف وبواار وطائرات، والنقؿ أيف ىو بري وبحري وجوي، مف يحاسب الوزارة
وال تستعمميا، تحدثنا عف الفبلحيف ومستحقاتيـ ىذه الشريحة في طريقيا إلى االنقراض وسوؼ نتذكر كاف يوجد فبلحيف وكاف يوجد صناعييف، 

زير اف يضع مجمس النواب يقع عمى عاتقو مسألة ميمة ونحف متفائميف بالاير ليذه الوجوه الطيبة في مجمس النواب، وأتمنى عمى معالي الو 
الاطوات اإلصبلحية الميمة، قضية رفع سعر الدوالر والعممة اار الحموؿ، حقيقة لدينا اطوات إصبلحية لـ ننفذىا وذىبنا مباشرة إلى سعر 

مع  ( ترليوف حسب الحسابات، لكف لـ يستطيع الوصوؿ إلى المبتغى المطموب، نحف4صرؼ الدوالر الذي أنيؾ المواطف الفقير وحقؽ تقريبًا )
اإلستقرار السياسي الذي يؤدي إلى اإلستقرار اإلقتصادي، اطوة ميمة مف وزارة المالية أف تعالج النقص بالوظائؼ والدرجات الااصة، ليس 

 ( منصب فارغ.88مف المعقوؿ وزارة المالية في بمد مف العراؽ فيو أزمة مالية الوظائؼ تدار بالوكاالت، أكثر مف )
 -الفتالوي:سن سعيد محاليائبة حيان  -

السيد الوزير ىناؾ فرؽ كبير بيف النظري والعممي، ابلؿ العرض لحضرتؾ ذكرت إف زيادة األسعار اإلعبلـ يبالغ بيا أكثر مف الطبيعي، 
( الؼ، لف يأكؿ الطحيف وحده يجب شاء 855( ألؼ، وفي بعض المناطؽ أغمى و راتب الرعاية )35أعطيؾ مثاؿ واحد كيس الطحيف بمبمغ )

( الؼ كيؼ سيكفيو؟ الواقع مرير أكثر ربما مسؤوؿ الحكومة 855طوانة الغاز وباقي المواد، لف يحتاج إلى طبيب ومدارس ألطفالو، مبمغ )أس
بعيد عف الواقع، في العرض تقوؿ ىناؾ معالجات يعني القرار كاف فيو شروط يعني قرار مشروط، عند زيادة سعر الصرؼ تحد مف 

شة التي راتب الحماية والصحة والغذائية وغيرىا، بنفس العرض تقوؿ تعطمت ىذه المعالجات في قانوف الموازنة في المعالجات لمطبقات الي
 مجمس النواب ىذا في العرض الذي أعطيتمونا اياه، لماذا لف تتوقفوا؟ لماذا لـ تقترضوا؟ بما إنو قرار مشروط جزء الشرط لـ يتحقؽ ومشيت

اطف والمعالجات لـ تحصؿ، لـ تقوؿ المعالجات لـ تحصؿ ونحف نريد اف نعطؿ القرار، لذلؾ السيد الوزير أما اف بالاطوة التي أثرىا عمى المو 
نكوف شجعاف ونعترؼ عف قرارنا كاف ااطئ، يعني نكوف شجعاف كحكومة وكمجمس نواب ونعترؼ إف القرار كاف اطأ في وقت اطأ 

%( منو طبقات متوسطة وفقيرة، ال 75ة لحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة، شعبنا )ونتراجع عنو، او نكوف شجعاف ونأتي بمعالجات جريئ
 تنظروا لمطبقة المترفة وتنسوا الطبقة الفقيرة والمتوسطة، نحتاج إلى معالجات، ما رأيتو في العرض ال توجد معالجات حالية نقوؿ بقانوف

بقى الفقير يعاني لحيف صدور قانوف الموازنة الذي ال نعمـ متى يأتي، يجب أف تكوف الموازنة الذي قد ال يأتي، ىؿ نقوؿ في قانوف الموازنة وي
 ىنالؾ حموؿ عاجمة وحموؿ جريئة لرفع المعاناة عف المواطف.

 -الشمري:هادي كاظم اليائب سالم  -
جيد والمتابعة مف قبؿ المجاف القطاعية ( الؼ طف مف الشعير، بعد ال555( مميوف طف مف الحنطة و)5بالفترة السابقة كانت إيرادات العراؽ ) 

( ألؼ طف شعير، 755( مميوف طف، وأعمف العراؽ ووزارة التجارة اف تصدر اكثر مف )5الماتصة في مجمس النواب بفضؿ اهلل وصمنا إلى )
وزارة المالية وزارة الموارد  تفاجئنا بضرب المنتج المحمي واستيداؼ المنتج المحمي إستيداؼ واضح جدًا مف قبؿ الوزارات المعنية واصوصاً 

عمى النفقات الحاكمة، بالناتج امرت ىيأة الرئاسة بتشكيؿ لجنة تتكوف مف  5558المائية، مستحقات المزارعيف تـ تضمينيا في موازنة عاـ 
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يتـ صرؼ  8/88ا عمى إنو بتاريخ لجنة النزاىة والمجنة المالية ولجنة الزراعة، ذىبنا وألتقينا مع السيد وزير المالية والست )طيؼ( واكدوا لن
( الؼ دينار تـ تضمينيا في الموازنة دعـ مارجات وزارة الزراعة لـ تصرؼ مدابلت لممزارعيف 55جميع مستحقات المزارعيف، الجميع يعمـ )

وأعمنا لممزارع العراقي ( الؼ، اليـو نحف اعطينا وعود 55وحصؿ تضمينيا في الموازنة، وأوعدنا السيد وزير المالية بالمضي بصرؼ مبمغ )
( الؼ دعـ المارجات، وأرغب باإلشارة لمفصؿ جدًا ميـ 55في جميع محافظات العراؽ لكف لغاية اآلف لف تسمـ األمواؿ بالكامؿ ولـ تصرؼ )

زراعي بحجز وأرجو مف السيد وزير المالية اف يوثقيا مع الست )طيؼ(، المزارع العراقي مستمـ آليات زراعية ومرشات، بدأ المصرؼ ال
الضمانات ويحجز راتب الكفبلء، المزارع يقوؿ أنا اطمب الدولة مستحقات الحنطة أعطني مستحقاتي حتى أسدد، المصرؼ الزراعي يابرىـ 

 بأف ىذا ليس مف شأنيـ.
 -:قادر ابراهيم اليائبة سروة عبد الواحد -

اسة عممية دقيقة التااذ ىكذا قرار أـ كما تفضمتـ مجرد عشوائي وقرار ابلؿ المداامة لـ أالحظ كيفية إتااذ ىذا القرار، ىؿ كاف ىنالؾ در 
كاف النسبة  5589؟ في عاـ 5558وعاـ  5589سياسي كما وصفتموه؟ ىؿ يعمـ السيد الوزير بأف ىنالؾ أزدياد بنسبة الفقر بيف عاـ 

ا لكف السبب الرئيسي ىو سعر صرؼ الدوالر، %( نعـ كانت ىنالؾ سبب فايروس كورون57أصبحت النسبة ) 5558%( لمفقر وفي عاـ 88)
قت، لماذا لماذا لـ تأاذ الوزارة ىذا األمر بالحسباف؟ لماذا لـ تفكر بمعالجات لمطبقة الفقيرة في العراؽ؟ لـ أالحظ في الدراسة إي معالجات تحق

 لـ تتحقؽ المعالجات كدعـ حكومي لممنتوجات في األسواؽ بداًل إلرتفاع األسعار.
األار: صرؼ مستحقات فبلحي إقميـ كردستاف الذيف يعانوف منذ سنوات عدـ صرؼ مستحقاتيـ، لماذا ال يتـ صرؼ مستحقاتيـ  الموضوع
 وشكرًا؟

 -اليائب أوميد حمد احمد: -
 لدي سؤاليف.

ومة بغداد، لكف لغاية اآلف ىنالؾ كاف ىنالؾ إتفاقية بيف حكومة اإلقميـ وحك 5558أواًل: تمايص اإلتفاقية بيف اإلقميـ وبغداد، في موازنة عاـ 
( مميار ضمف اإلتفاقية، الشطر األوؿ ىؿ الحكومة العراقية غير مسؤولة عف اإللتزاـ باإلتفاقية أـ ىنالؾ أسباب 555مماطمة بدفع مبمغ )

( 555ر بدفع مبمغ )تاص حكومة اإلقميـ؟ أريدىا بإاتصار لكي يعرؼ المواطف الكردي مف ىو المقصر بيذه اإلتفاقية، وىؿ سوؼ تستم
 وال توجد موازنة؟   5555مميار إلقميـ كردستاف واصوصًا نحف في عاـ 

، ىي محافظة منتجة لمنفط كاف مف المفترض أف تحسب 5558ثانيًا: ياص محافظة كركوؾ وىي مف المحافظات التي ظممت في موازنة 
ة ليس ليا اطط إستراتيجية لمحافظات منتجة لمنفط؟ ااصة ىذه غير حساب المحافظات األارى، الموازنة أنتيت، لماذا وزارة المالي

 المحافظات في بعض السنوات تطالب وزارة المالية بأمواؿ ومبالغ البترودوالر لغاية اآلف لـ تدفع.
 -الصالحي:هاشم شياوة اليائب رفيق  -

لمالي الحالي؟ غي ذلؾ الوقت لـ يتـ تافيض قيمة السؤاؿ لمسيد وزير المالية، ىؿ األزمة المالية عند داوؿ داعش أصعب مف الوضع ا
ؿ الدينار ولـ يتـ رفع سعر صرؼ الدوالر وكاف ىـ الحكومة إستقرار األسعار المحمية  رغـ التقشؼ، ماذا انجزت الحكومة مف المعالجات مقاب

ع الزراعي؟ ىؿ دعمت شبكة الرعاية رفع سعر صرؼ الدوالر؟ ىؿ دعمت البطاقة التموينية؟ عمى العكس قمت ولـ تزداد ىؿ دعـ القطا
اإلجتماعية؟ ىؿ دعمت القطاع الصناعي؟ ىؿ الحظ السيد الوزير كـ فقد الموظؼ مف قيمة راتبو بتافيض قيمة الدينار العراقي وىـ شريحة 

ذا  بقى مرتفع فيدفو إفقار الشعب كبيرة مف أبناء الوطف، أنا ال أرى أي مبرر لبقاء إرتفاع سعر صرؼ الدوالر مقابؿ إرتفاع أسعار النفط، وا 
 العراقييف الشعب العراؽ يريد اف يعيش حالو حاؿ الدوؿ المصدرة لمنفط.

 
 
 



  دائرة الشؤون النيابية/ قسم تنظيم الجلسات

 
54 - 36 

 -:عطية الجبوري اليائب ميصور مرعيد -
ابلؿ أشار السيد الوزير في تقريره الزيادة في األسعار العالمية ىي التي أدت إلى إرتفاع أسعار المواد األساسية الموجودة في السوؽ، مف 

%( بمعني إف 855%( لكف األسعار الموجودة في السوؽ زادت بحدود )85التقرير نبلحظ إف الزيادة باألسعار العالمية سببت زيادة بحدود )
 زيادة سعر الصرؼ ضاعؼ الزيادة في أسعار المواد الغذائية وليس فقط األسعار العالمية، ىذا أواًل.

( إنو ىذه الزيادة إنعكست باإليجاب عمى السياحة المحمية والقطاع الزراعي، ىؿ ىنالؾ 89في الصفحة )ثانيًا: أشار السيد الوزير في تقريره 
منا بيانات رسمية إنو إنعكست باإليجاب، ألف الواقع الزراعي مف سيء إلى أسوء، أيف ىي الزيادة واإلنعكاس اإليجابي؟ في الدورة السابقة قد

( الؼ 555شروع ري الجزيرة إذا عممنا فيو بشكؿ صحيح وىو موجود مجرد إكمالو وتشغيمو ينتج لنا )دراسة إلى السيد رئيس مجمس النواب م
فرصة عمؿ، إضافة إلى إف نينوى تكوف مصدر سمة الغذاء لمعراؽ، اليـو الماازف في نينوى فارغة، يعني ال يوجد أي شيء إيجابي عمى 

عادة النظر القطاع الزراعي أريد إجابة عمى ىذا الموضوع، مضى أ كثر مف سنة عمى زيادة سعر الصرؼ ىؿ ىنالؾ دراسة وتقييـ لآلثار وا 
بيذا  الوضع؟ وىؿ ىنالؾ اطة وبدائؿ لتحريؾ اإلقتصاد العراقي ألنو أصاب اإلقتصاد ركود كبير جدًا إنعكس عمى جميع القطاعات، البطاقة 

 لج وضعيا؟التموينية ودعـ بعض المواد، لكف القطاعات األارى كيؼ سوؼ نعا
 -الكروي:معن صالح اليائب مضر  -

شارة كانت في مقدمة المعالي عمى إنو الغرض مف تافيض العممة ألجؿ المصمحة العامة، نحف عندما ندي اف نحقؽ  الحقيقة عنواف كبير وا 
قدمة ذكر السيد الوزير جرى فيو المصمحة العامة يجب أف نضمف كرامة المواطنيف، شريحة كبيرة تضررت مف ىذا اإلجراء، عندما نرى في الم

إتفاؽ ليس رأي فردي وذكر ايضًا تـ إتااذ إجراءات مف اجؿ التافيؼ مف حدة آثار ىذا التافيض عمى شريحة المتضرريف او المتعففيف او 
في سبيؿ دعـ الفقراء ودعـ  الفقراء، أتمنى مف السيد الوزير كما ذكر إف ىذا القرار كاف شجاع، أتمنى ذكر ما ىي اإلجراءات التي تـ اتااذىا

ر، ىؿ أسعر المواد الغذائية ودعـ أسعار األدوية، قبؿ كانت ىناؾ أسواؽ مركزية فييا جميع المواد الغذائية ومواد ماتمفة، كانت مدعومة بأسعا
رجاع سعر ىذه المواد إلى سعر تـ إتااذ إجراء مثؿ ىذا النظاـ؟ ىؿ تـ إجراء استثناء اسعار المواد الغذائية او الدوائية مف سعر الصرؼ و  ا 

ع الصرؼ السابؽ؟ نتمنى مف السيد الوزير ذكر ىذه االمور، إضافة إلى اإلشارة إلى موضوع الفبلحيف رغـ إف السادة النواب ذكوا ىذا الموضو 
حيف السابؽ لـ يستممونو لغاية في أكثر مف مداامة، لدينا في ديالى وسوؼ نداؿ الموسـ الثالث بدوف زراعة، لدينا لغاية اآلف إستحقاؽ الفبل

في اآلف، رغـ إف أغمب الوزراء المعنييف عندما نمتقي بيـ يوعزوف السبب في وزارة المالية، ال يتـ دفع االستحقاقات وىنالؾ تأاير وروتيف 
مثاؿ في ديالى لجنة فرعية الموضوع، باإلضافة إلى موضوع مؤسسة الشيداء ودائرة العمميات اإلرىابية، لدينا لجات تعويضية عمى سبيؿ ال

( الؼ معاممة تعويض في ىذه الدوائر لغاية اآلف تاصيصاتيـ غير موجودة، إضافة إلى إنو ما تـ 35اولى وثانية، لدينا ما يقارب )
ضع اطة ( عائمة او معاممة، نتمنى مف السيد الوزير عندما ي855( مميار، وىذا ال يكفي ما يقارب )3ما يقارب ) 5558تاصيصو في عاـ 

 او رؤية او بمشاركة الباقيف يوضح لنا لماذا ىذه المشاكؿ ما زالت موجودة ولـ تحؿ؟
 -الدليمي:صباح خضر اليائبة إخالص  -
وعندما أعدت الموازنة أعدت برقـ تشاؤمي، كانت موازنة تشاؤمية، أاذنا أسوء اإلحتماالت القادمة،  5588أنا كنت عضوًا لمجنة المالية عاـ  

هلل القادـ كاف أفضؿ، اسعار النفط أرتفعت، حضرتؾ ذكرت تجربة بعض الدوؿ مثؿ مصر وتركيا، لماذا نأاذ تجربة الدوؿ؟ لماذا ال والحمد 
 ؟ 8996نأاذ تجربة العراؽ عاـ 

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 أعتقدت تجربة العراؽ بالمنافذ الحدودية.

 -الدليمي:صباح خضر اليائبة إخالص  -
( دينار لكف كانت ىنالؾ معالجات حقيقية، الكؿ يشيد كاف ىنالؾ دعـ لمفردات البطاقة 8855وصؿ سعر الدوالر) 8996راؽ عاـ تجربة الع

لمفبلح  التموينية، وال يوجد بيت يقتصر مف المواد الغذائية الموجودة في البطاقة التموينية الموزعة مف قبؿ وزارة التجارة، وكاف ىنالؾ تشجيع
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( ترليوف تقريبًا تذىب سنويًا 63تشجيع لمصناعة المحمية، المشكمة في وزارة المالية تتمثؿ في التعينات العشوائية، موازنة العراؽ )وكاف ىنالؾ 
اب يطمب إلى رواتب الموظفيف، وىذه التعيينات جميعيا عشوائية، لـ يكف لوزارة المالية برنامج أتمتة، واليـو أنا كعضو وأي أحد مف السادة النو 

د ارشفة بالموظفيف الوزارة ال تستطيع أف تعطي أرشفة بأسماء الموظفيف ومواليدىـ مثؿ تجارب الدوؿ االارى، بالنسبة لفرؽ سعر الصرؼ السي
( طيمة ىذه الفترة، الوزارة أجابت نوعًا ما اعتبره تيرب مف 95( و)45رئيس مجمس النواب سأؿ سؤاؿ وجيو عف فرؽ سعر الصرؼ بيف )

( الؼ كانت فرؽ لئلقميـ، وكأنو نحف في الموازنة لـ نضع موازنة إلقميـ كردستاف، الموازنة أتت مف 555يقي، أجبتـ باف ىذه )السؤاؿ الحق
( ترليوف، 88( ترليوف، وكانت موازنة اإلقميـ في وقتيا )859( ترليوف ومجمس النواب العراقي افضيا إلى )869وزارة المالية كانت ما يقارب )

( الؼ برميؿ وىي تـ حسابيا ضمف اإليرادات النفطية واإليرادات الغير نفطية، بالتالي عندما أدفع 555يـ لـ يمتـز ولـ يسمـ )في حاؿ اإلقم
( ترليوف المفروض يكوف لدي فائض ليس عجز، ليذا السبب 6( ترليوف وال اقبض أي شيء مقابؿ إيراداتي، تحصيؿ حاصؿ تعادؿ )88)

ي حالة اإلقميـ لـ يسمـ بالتالي أيضًا كحكومة عراقية لـ تسمـ رواتب الموظفيف بالتالي ال يستند العجز واألمواؿ أعقب عمى ىذا الكبلـ، حتى ف
التي ذىبت في فرؽ سعر الصرؼ عمى ىذا المجاؿ، ىناؾ مجاالت أارى، نطمب باسمي وأسـ جميع األعضاء أف تكوف ىنالؾ دراسة مف 

الصرؼ الفروقات التي حدثت وتبويبيا سواء لمموظفيف او نفقات إستثمارية او غير إستثمارية وكـ  تاريخ إقرار الموازنة ولغاية اآلف بسعر
 وصؿ نسبة العجز وماذا سددنا مف نسبة العجز والديوف الاارجية؟

 -:صبري بسيممحمد اليائبة بسمة  -
ة عمى جمسة مجمس النواب ومنا سوؼ تؤوؿ اليو مف بصارىـ شااصأ( مف أبناء الشعب العراقي اليـو %95طبعًا اليـو ال يافى عميكـ أف )

 الكثير مف طبقات المجتمع العراقي لكف بالدرجة األولى يض سعر صرؼ الدوالر باالعتبار مسمارجات أكيد يعني مطمب جماىيري ىو تاف
اؾ معالجات أو تغيير سعر صرؼ الطبقات اليشة والفقير وذوي الداؿ المحدود، لذلؾ أتمنى اف يكوف ىن ال يافى عميكـ أنو مس واألساس

قييا الدوالر أو عمى األقؿ وجود بعض المعالجات منيا زيادة رواتب الحماية االجتماعية وزيادة كمية ونوعية مفردات البطاقة التموينية لمستح
يـ قروض بدوف فوائد لئلعماؿ ودعـ المنتجات الزراعية وتسميـ المستحقات الفبلحيف ودعـ المنتوجات المحمية وتقميؿ االستيراد وكذلؾ تقد

باءنا المتقاعديف، أىـ فقرة كذلؾ ضبط المنافذ الحدودية ودفع المبالغ آللرواتب وزيادة رواتب التقاعدية لولحاضنات اإلعماؿ وتوحيد سمـ ا
ف ىناؾ تأاير باستبلـ التعويضات لممناطؽ المحرر التي الكثير منيا نعـ قاـ بتسييؿ المعامبلت وتـ انجاز المعامبلت ولكف إلى حد اآل

 مستحقاتيـ.
 -الربيعي:ياسين اليائب احمد طه  -

%( 85يعني الحقيقة أربعة مبلحظات عمى عجالة باصوص نسبة اإليرادات غير النفطية حسب ما ذكر معالي الوزير أنو نسبتيا أقؿ مف )
 اإلعبلـ مع ما يسمى بالورقة البيضاء التي ضج بوِ  %( ىذا بالتأكيد يتعارض85تارج واضحة أف األرقاـ التي ذكرىا نسبتيا أقؿ مف )

%( عمى اإليرادات النفطية وىؿ 95يعتمد عمى الموازنة أكثر مف ) فآلاواإلصبلحات أقوؿ مف الذي يتحمؿ المسؤولية أذا كاف العراؽ إلى حد 
النقطة األارى أنتـ ذكرتـ أف المبالغ التراايص  سوؼ يحاسب المقصر الذي لـ يمتـز ولـ ينفذ ما ورد مف ما يسمى إصبلحات بالورقة البيضاء,

( تريميوف دينار أما أف األواف لمراجعة سياسة التراايص النفطية التي تستيمؾ المبالغ الكبير مف الموازنة ىذا سؤالي 7النفطية تستيمؾ أكثر مف )
أضر بعمـو المواطنيف وبالاصوص طبقة الفقراء والموظفيف يوجو إلى الحكومة بالتأكيد، النقطة الثالثة التي ىي موضوع رفع سعر الصرؼ الذي 

األسعار غير  %( مف رواتب الموظفيف بصورة غير مباشرة مف ابلؿ زيادة سعر الصرؼ أواًل ومف ابلؿ ارتفاع55بحيث أف قمؿ أكثر مف )
 لموظفيف بصراحة ىذا ضير شـؤ قد يطبقونو.المسيطرة عمييا مع ذلؾ نبلحظ أف السيدة الوكيمة متندمة الف ما طبقوا موضوع الضريبة عمى ا

 -السيد الرئيس مجمس اليواب: -
 ير شـؤ اليـو تكوف ىناؾ مشكمة. ذوتقوؿ ن صوفتيا حمرة ويف واحد واكفو معاممتو بالعراؽ يكموف طيؼ معطمتيا

 -الربيعي:ياسين اليائب احمد طه  -
 األرقاـ الحقيقية لمديوف الداامية والاارجية والجيات الدائمة.النقطة األاير العفو أف نطمب مف وزير المالية اإلفصاح عف 
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  -:وستا صالح حمن اليائب ريبوار أور -
عراقي معالي الوزير الدوائر االتحادية في إقميـ كردستاف تعاني بسبب عدـ التمويؿ والموظؼ ال يستمـ الرواتب مثؿ زمبلئو كباقي المحافظات ال

أرجو التوضيح لماذا تنقطع التمويؿ المالي لمدوائر االتحادية  5555امة وغيرىا لـ يتـ تمويميا منذ شير أكتوبر عاـ مثبًل الدوائر الجوازات واإلق
السقؼ  في إقميـ كردستاف في حيف ىذه الدوائر ىي تابعة لمحكومة االتحادية وعمى الحكومة االتحادية أف يصرؼ الرواتب ىذا أواًل، ثانيًا ما ىو

 سعر الصرؼ الدوالر إلى سعره السابؽ وىؿ سوؼ يبقى السعر الدوالر عمى وضعة الحالي. الزمني إلى أعادة
  -اليائب محمود أديب الكعبي: -

اقرأ عمى جنابؾ النص معالي  5588جنابؾ أدرجنا نص باصوص تعويضات الفبلحيف لمحافظة ميساف لسنة  5558في قانوف الموازنة لسنة 
وقضاء أبو غريب لسنة  5588لحكومة دفع تعويضات الفبلحيف بسبب الفيضانات في محافظة ميساف لسنة ( )ج( تتولى ا68الوزير المادة )

 معالي الوزير ارج وفد في سنة الفيضانات. 5584
  -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 السيد النائب ما ىي العبلقة بالموضوع المداامة.
  -اليائب محمود أديب الكعبي: -

وزارة المالية لـ تنفذ ما  5558معالي الوزير يمو نصوص ترد بالموازنة يوجد بو قراريف لمجمس الوزراء تـ اإلقرار سنة ىو صمب الموضوع ىذا 
السيد الرئيس اليـو حديثنا  5588فائدة النصوص أذا لـ تنفذ وزارة المالية دائرة الموازنة لـ تاصص المبالغ األزمة لتعويضات الفبلحيف مف 

 اب.وجنابؾ ومجمس النو 
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 (.855جنابؾ موقع مف ضمف الموقعيف باؿ)
  -اليائب محمود أديب الكعبي: -

 نعـ.
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 عمى سعر صرؼ الدوالر.
  -اليائب محمود أديب الكعبي: -

عني ليس مف المعقوؿ ما تاصص ىذه المبالغ كـ سنة السيد الرئيس ىذه سياسة عاـ, أنا أقصد بالنتيجة أرجع إلى مداامتي السيدة طيؼ ي
 يمضي عمييـ حتى ندعـ فبلحيننا تعويضات وزير الزراعة ووزير الموارد المائية واألميف العاـ لمجمس الوزراء.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 كـ المبمغ الكمي.

  -اليائب محمود أديب الكعبي: -
 د بو قراريف ومااطبات مف األمانة العامة لمسيد طيؼ.ال أعرؼ يمكف الممؼ موجود عندىـ ويوج

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 ممكف جنابؾ تتابعيا مع وزارة المالية.

  -اليائب محمود أديب الكعبي: -
س مف أحد نحف دوالر المفروض ىذه مستحقات واجبة الدفع مف وزارة المالية وليبالغ البترو دوالر مثاني السيد رئيس الموضوع البترو موضوع 

دوالر أنيا واجبة الدفع نحف وزارة المالية ومستحقات ميساف قاطع منيا الذي مف يتحدثوف عمى المستحقات البترو اليـو أاواننا في اإلقميـ والبصرة 
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ساف نحف نريدىا أف دوالر لمحافظة ميزارة المالية كؿ مستحقات البترو ( مميار أنا مف ابللؾ السيد الرئيس أف نثبت عمى و 7-5أعمـ بو مف )
أنت تعمـ أف  عمى كرتات الشحف الياتؼ 5558تدفع المعالي يسمعنا قضية أايره قضية السيد الرئيس قضية الضريبة التي فرضت في موازنة 

وما ىو السند اليـو الشركات االتصاالت تستقطع وزارة المالية تفرض وتستقطع وال يوجد سند قانوني  38/85قانوف الموازنة قانوف سنوي ينتيي 
 القانوني الستمرار ىذه الضريبة.

 -ألصالحي:رشاد فتح اهلل اليائب أرشد  -
السيد الرئيس أعتقد القضية الرئيسية اليـو نحف بصدد مناقشتيا ىي قضية سعر صرؼ الدوالر واعتقد ال نستطيع أاذ جواب كافي وسوؼ تبقي 

يف اجتماعات القادة الكتؿ السياسية وأنا طمبت أف يتـ عرض محضر اجتماع قادة ىذه القضية لغز كيؼ أرتفع سعر الدوالر ونحف كنا حاضر 
الكتؿ السياسية التي حصمت والذي حصؿ عمييا نقاش عمى أثرىا ىذه القضية، الف نحف نتحدث لكف بدوف أف نحصؿ والشعب ينتظر جواب 

 جمسة ميمة.
 -السيد الرئيس مجمس اليواب: -

 نت حاضر في االجتماع وسوؼ أنقؿ ما دار في االجتماع بأمانة.أنا سوؼ أعطيؾ الجواب، أنا ك
 -ألصالحي:رشاد فتح اهلل اليائب أرشد  -

يفضؿ وأنا طمبت مف مكتب رئيس الوزراء محضر االجتماع أيضا ينقؿ لئلعبلـ، لماذا نحف نابئ ونعمف بعض األمور نتكمـ شيء باإلعبلـ 
كوف أكثر وضوحًا، بالنسبة إلى زميمي الذي أشار إلى كركوؾ السيد وزير المالية كركوؾ لـ ونابئ أمور أارى، ىذا سعر الصرؼ أتمنى أف ي

 يكوف ىناؾ أي انتاابات مجالس محافظات سابقًا السيد النائب الثاني يعمـ بيذه القضية ونحف نعاني بقضية مبالغ النفايات الماصصة مبالغ
ي كركوؾ عمى األقؿ مميار دينار ونرى نحف حسب قانوف الموازنة تـ معالجة في الدورة ( طف يوميًا مف النفايات ف8555النفايات الماصصة )

السابقة وست طيؼ ووزيرة الدولة أيضا شاركو بالقضية حتى نحؿ ىذه القضية بحيث أف واردات البمدية يجب أف نعطي مف واردات البمدية 
دوالر نترؾ مف أالف، يوجد عندنا قضية البترو ضية معمقة لـ تعالج إلى حد %( مف واردات البمدية ال تغطي إزالة النفايات بقت ىذه الق5)

دوالر في زمف اإلدارة السابقة اصص مبمغ بتروا دوالر لبعض الشباب العاطميف عف العمؿ عمموا أربعة سنوات المحافظات المنتجة لمنفط البترو 
 تـ قطع رواتبيـ  وامسة سنوات في يـو مف األياـ

دوالر ميـ جدًا لكف بقى ىذا األمر بالمحافظات المنتجة لمنفط في محافظات دوائر الدولة إلية تحديد البترو الدولة كانوا يعمموف  وارجوا مف دوائر
يف أارى ساري المفعوؿ أبعد كركوؾ مف ىذا األمر وبقى الشباب عاطميف عف العمؿ وال زاؿ ىذه المشكمة موجود بيننا وبيف وزير النفط المتدرب

ظاىرات ىذه تؤدي إلى مشاكؿ يعني التمييز ما بيف المحافظات ال يمكف يجب النظر عمى كؿ المحافظات بعيف واحد أنا أتمنى يومية مت
 دوالر مف المحافظات المنتجة.صرؼ البترو  بالمستقبؿ نجمس جمسة ااصة إللية

 -الجحيشي:برهان محمود اليائب عديان  -
مصطمح أسمة الفبلح الحقيقة ىي ليس القضية أف الفبلح لو مستحقات وابلص كأي مستحقات أارى الحقيقة الكؿ اإلاوة مشكوريف تكمموا عمى 

بؿ الفبلح بمعادلة رياضية يساوي تصحر العراؽ وأيضا العكس يساوي النفط الدائـ مف ىو الفبلح يجب أف نعرؼ الفبلح  الذي أنحنا الني لو وق
والبشر والحيواف عايش عمى اهلل أواًل وثـ الفبلح كؿ الوزراء اليـو وكؿ المسئوليف وكؿ الناس الذي يده وقاؿ ىذه يد يحبيا اهلل ورسولو كؿ العالـ 

ينيضوف مف الصباح يرسؿ السائؽ حتى يحضر لو الصموف ومف يارج مف الدواـ يأاذ الاضراوات إلى البيت مف المنتج ليذا الموضوع السيد 
جدًا في اقتصاد العراؽ الفبلح يساىـ مساىمة كبيرة جدًا في اقتصاد العراؽ نحتاج إلى جمسات الرئيس الحقيقة ىذا موضوع أعتبره موضوع ميـ 

كيرباء ووزارة وليست جمسة واحدة وأنا أقوؿ وعد كبلمي أف ىناؾ مؤامرة كبير تقودىا وزارة الموارد المائية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة ووزارة ال
%( أوؿ 855كأنو أرىابي وأنو يحمؿ متفجرات وأنو يحمؿ مادرات لبلمانة الفبلح يرى الضيـ كانت الاطة ) المالية االف يتعامموف مع الفبلح

%( يعطوننا ثبلثة أياـ ىذه الجية ويعطوف ثبلثة أياـ لمجية االارى 55%( والسنة أصبحت )55%( والعاـ أصبحت )85العاـ أصبحت )
 ء ويعطوىا لمجية الثانية مف يريد يدير يعني زرعتو حتى ينتج.والجية التي يعطوىا السقي يقطعوف عمييا الكيربا
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 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 شيخ يجب أف يكوف ىناؾ ترجمة فورية رشف ليس الكؿ يعرفوىا رشف أنا قمت ليس الكؿ الكثير يعرفيا إذا أسأؿ النائب مرشح رئاسة الجميورية

 أور رحماف تعرؼ ما ىو الرشف.
 -الجحيشي: هان محمودبر  اليائب عديان -

ف وزارة المالية الشرطة والجيش يرفعوف الفبلح في وسط وجنوب العراؽ واآل ف ىوف الذي يعاني اآليدؾ عمى ىذه النقطة ميمة جدًا اآلعاشت 
ى الشرطة المضاة االف أرد الفبلح يعمؿ فرؽ ما بيف الوقت وما بيف قطع الكيرباء عند مضاة مجازة امسيف حصاف وابل سبعيف حصاف أت

 والجيش وأاذىا الميـ نريد جمسة حقيقة يحضروف ىؤالء الوزراء الامسة ونتكمـ ونريد أكثر مف جمسة السيد الرئيس بيذا الموضوع نقطة ميمة
راعي %( يجب أف ينزؿ طمبات الفبلحيف مف المبادرة الزراعية والمصرؼ الز 55جدًا كذلؾ نطمب مف السيد وزير المالية بما أف نزلوا الحصة )

%( اليـو الشرطة تتحرؾ عمى كؿ الكفبلء مثؿ ما تفضمت أف الماكنو الزراعية مالتؾ أو الحاصودة مالتؾ أصبحت كفيمة 55يجب أف يكوف )
 الحقيقة الفبلح متأذي.

 -المطيري:محمد كاظم اليائب حيدر  -
ذا نظرنا إلى تقارير منظمات 55,6%( أو ضبط )53الر )معالي الوزير كنسب فنية مقدار الربح ألريعي الذي أتى نتيجة الربح ارتفاع الدو  %( وا 

( دوالر حاليًا لكؿ حادث حديث عندنا ارتفاع بأسعار المواد الغذائية 78الدولية نقوؿ أف العراؽ يكفي المداوؿ المصروفات أف يكوف سعر النفط )
%( ىي متحقؽ حاليًا بؿ 53%( أو )55,6الر اآلف نسبة الزيادة )عندنا ارتفاع بأسعار المواد اإلنشائية أطالب الحقيقة بقوة تافيض سعر الدو 

%( وزيادة أرجو إعادة النظر بيذا الموضوع لما لو 53%( زيادة تغطي )45( حسب التقارير الدولية تكوف النتيجة )78دوالر تقسيـ 59أكثر )
ب()ج()د( التي تشير إلى وجوب استحصاؿ اإليرادات المالية )أ() 5558( مف الموازنة في عاـ 88أىمية، يجب التركيز عمى الفقرة أو المادة )

المستحقات ال  سواء النفطية بالفقرة )أ( أو غير النفطية بالفقرة )ج( و)د( مف اإلقميـ لماذا أصبًل الفقرة )د( تأكد عمى وزارة المالية أنو ال تصرؼ
 ىذه عبلمة استفياـ كبير عمى كؿ إنساف ميني.بستحصاؿ اإليرادات األمور النفطية أو غير نفطية كيؼ صرفت الحقيقة 

 -الجيابي:طارق عبد اهلل اليائب زياد  -
رت بصراح السيد الرئيس نتكمـ عف الدوالر وما يدور بمناطقنا ومحافظتنا اعتقد سابقًا كاف دراسة الموضوع كانت غير موفقة مف البعض أنا حض

لسيد وزير المالية يوجد عندنا باب مف أبواب الفساد استيدؼ طبقة الفقير بالفترة التي أكثر مف جمسة وبحضور محافظ البنؾ المركزي سابقًا ا
%( اليـو نحف كؿ الموجوديف نتكمـ ندافع عف الفقير الموضوع ليس بالسياسة المالية لمبعض اارج 55صعد بو الدوالر يمكف النسبة التي تقدر )

وتقديري مف ناقش الموضوع سابقًا وأنا حضرت أكثر مف جمسة، الموضوع تنقص  االاتصاص ويتكمـ ويعطي قرار ويتحدث مع كؿ احترامي
وزارة  البعض الابرة وأيضا الحكومة التنفيذية يوجد أمور ال يوجد اطبلع أذا كاف عمى وضع الكمارؾ أو وزارة الزراعة ووزارة التجارة وليس فقط

وجود ترافؽ صعود الدوالر عمى أف تكوف تسوية وتوازف لوضع الفقير بمناطقنا المالية المعنية باألمر أنما المفروض تكوف دراسة حقيقية م
يراد ومحافظتنا نسبة الفقير كـ أنا اعتقد بسبب ىذا الموضوع كثير مف التجار ومافيا الفساد الموجوديف استيدفوا الوضع والعقود وأيضا االست

الضريبة الفقير، الفقير نكدر يكوف أدوات متساوية مع صعود الدوالر وبنفس  الموجود والبعض استغمو فرصة بسبب صعود الدوالر عمى أف يدفع
نما السبب أصبح موضوع صعود الدوالر ال يوجد عبلج نحف اليـو أيضا يجب أف نفكر بصورة واقعية برؤوساألمواؿ الموجود  الوقت ال يبيف وا 

يضا المقترحات مع كؿ احترامي وتقديري إلى اإلاواف الذي يطرحونيا، يجب أف دااؿ البمد ليس فقط نفكر بالسياسة المالية والحكومة التنفيذية وأ
جاف تكوف ىناؾ دراسة حقيقية ويجب ىذا الدراسة نتعمـ مف عند في الدورة السابقة كاف غير موفؽ وىذا الشيء يقوينا عمى االلتزاـ بتشكيؿ الم

 الحقًا بيذه األمور. تكوف مف ذوي االاتصاص والابر وتكوف عند امفية عمى أف نتوافؽ
 
 
 



  دائرة الشؤون النيابية/ قسم تنظيم الجلسات

 
54 - 41 

 -اليائب حيدر طارق الشمخي: -
كف اليـو أكيد أوجو كبلمي الحقيقة إلى معالي وزير بمد الاير والثروات والنفط والغاز والزراعة والصناعة سابقًا والموارد البشرية والطبيعية ل

زاوية مف البمد أكيد معناه يوجد تفسير حكومي معناه عدـ وجود  الحقيقة نقص كبير بالادمات بطالة كبير عدـ استيعاب شبابًا ومظاىرات في كؿ
 سياسة اقتصادية حقيقية في البمد،

لتعظيـ اإليرادات النفطية، السؤاؿ ىنا أيف ىذه اإليرادات لماذا  5558لذلؾ سمعنا مف معالي الوزير أف ىناؾ كاف توجو وحتى فقرات في الموازنة 
كيد حضرت الوزير مف الكفاءات وتنتقراط لماذا لـ يكوف ىناؾ متابعة حقيقية معناه ىناؾ يوجد فساد ومجاممة لـ تطبؽ ما ىو دور الوزارة ىنا وأ

بمد كإيرادات أسئمة أكيد مثبتة السؤاؿ األوؿ لماذا لـ تتابع وزارة المالية اإليرادات النفطية بشكؿ أكثر جدية لتعظيـ اإليرادات ومنفعة اقتصاد ال
باإلمكاف ىذه في حاؿ ذىب إلى تعظيـ اإليرادات وسنة بعد سنة وموازنة بعد موازنة يكوف التعظيـ أكثر والفائدة والتجربة  المنافذ وغيرىا وكاف

اليـو  تزيد منفعة لمبمد معناه سوؼ نستوعب شبابنا الاريجيف التربوييف وغيرىـ والبطالة الموجود بالشارع أكيد نستوعبيـ ال نستطيع االستيعاب
( دينار عراقي وأبو 6,555( بمبمغ )5ىؿ ىناؾ مستحقات مالية بذمة شركات الياتؼ النقاؿ ولماذا يبيع رصيد الياتؼ الذي ىو أبو ) ثانيًا سؤاؿ

لى األاير وىذه األسئمة85,555( بمبمغ )85) أكيد الشعب يطرحيا ونحف نواب عف الشعب نمثمو، السؤاؿ الثالث ذكر  ( دينار عراقي وا 
قرة في الموازنة تأثير أو تنزيؿ قيمة الدينار العراقي ىذا يقابمو أنو دعـ طبقات الفقير وغيرىا وبالتالي ما مضى بالموازنة جناب الوزير ىناؾ ف

لماذا لـ تطعف الحكومة بيذه الفقرات التي ما ذكر امسة تريميوف لمرعاية االجتماعية وغيرىا ال يوجد طعف حكومي بيذا االتجاه، السؤاؿ 5558
اتجاه المصارؼ التي تستغؿ مزاد العممة لتيريب العممة الصعبة مف ابلؿ تقديـ وثائؽ مزورة ما ىي سياستكـ وما ىو  ىي اإلجراءاتالرابع ما 

 باإلعبلـ ونسمع عنيا وكثير يتناوؿ ىذه المواضيع. اإلجراء اتجاه ىذه المصارؼ
 -المعموري:كامل محمد اليائب أمير  -

نابؾ الكريـ االىتماـ بالمجنة المالية مف ابلؿ ما طرح مف زمبلئي المجنة المالية يجب أف تكوف مف ذو الحقيقة السيد الرئيس أطمب مف ج
االاتصاص ومف ذوي الابرة وأف يكوف مف ذوي االاتصاص ولكف لدية ابرة كافية الف اآلف المشكمة ىي مشكمة مالية الموجود جنابكـ الكريـ 

مكاف حتى نمضي صحيح في ىذه الدورة، معالي الوزير مف ابلؿ ما طرح وأشاىد المشكمة ليست أىؿ الثقة باالاتيار مف ىو أىؿ بيذا ال
ادة المشكمة في زيادة سعر الصرؼ ال نحتاج إلى زيادة في سعر الصرؼ أالف توجد زيادة في أنتاج النفط ويوجد زيادة في أسعار النفط وتوجد زي

واطنيف وتدىور في حاؿ الوضع في الشارع وتدىور في الصناعة والزراعة وزيادة األسعار في أسعار الدوالر مع ذلؾ توجد تدىور في حاؿ الم
 والمواد الغذائية وزيادة البطالة وتدىور الصحة وكافة الجوانب األارى، وفي نفس الوقت نشاىد ىناؾ أصبحت سرقة في راتب الموظفيف وراتب

تطمب افض رواتب الموظفيف مع  5558راتب ثابت، صحيح يوجد فقرة في الموازنة الرعاية االجتماعية مف ابلؿ زيادة سعر الصرؼ وبقاء ال
ما موجود مف زيادة في الصرؼ تمقائيًا نافض راتب الموظفيف وىذه تعتبر ىـ كذلؾ سرقة في حقوؽ المواطنيف إضافة إلى ذلؾ السيد الرئيس 

يوميف أو بعد سنة حتى يفيـ المواطف نحف ماضيف باالتجاه دوف  نطمب مف معالي الوزير تحديد فترة معيف لغرض التافيض كأف يكوف بعد
نياية بزيادة الصرؼ أـ ىناؾ فترة محدد لغرض إنياء ىذه المسألة وافض سعر الدوالر، وأطمب مف جناب ىيأة الرئاسة تشكيؿ لجنة مف ذوي 

قية وبالاصوص جماعة اإلدارة واالقتصاد لغرض االاتصاص ودعوة إلى وزارة التاطيط وكذلؾ مف ىـ أىؿ االاتصاص في الجامعات العرا
راسة في ىذا أعداد دراسة مييأة بإيجاد البديؿ والحموؿ في تعظيـ واردات الدولة ولدينا الكثير مف الابرات ولدييـ اإلمكانية الكافية لغرض أعداد د

ف موجود عدـ صرؼ الماصصات لمحافظة بابؿ الجانب، السيد الرئيس وفي نفس الوقت ندعوؾ في محافظة بابؿ ويعمـ معالي الوزير اآل
اآلف جميعيا مائمة لمسقوط بؿ يوجد بو اندثار وىذا ىدر لمماؿ العاـ معتبر وموجود في  5555ونحف في سنة  5585( مشروع مف سنة 65لػ)

 محافظة بابؿ وأطمب مف جنابكـ الكريـ تشكيؿ لجنة لغرض الكشؼ عف ىذا ىدر لمماؿ العاـ في ىذه المناطؽ.
 -الدهمكي:حميد كاظم اليائب رعد  -

ج تـ التطرؽ إلى أسباب الدوالر أكيد ىو حرص نقاض االقتصاد العراقي برفع الدوالر أو تصعيد الدوالر لكف ذكر في الممؼ الذي قدمو في حرا
عمؿ البرلماف  5558قانوف موازنة الممفات اليشة يقوؿ أف تمؾ االجراءات تـ تقميصيا بشكؿ كبير وتحديدًا ماصصات الحماية االجتماعية في 
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ت لـ يعطي ماصصات لذلؾ تأثر بيذه الشريحة أنا سوؼ أقوؿ لو وأبشرا نحف أضفنا أكثر مف مميار بالموازنة عمى الحماية االجتماعية وأنا كن
 ال نفر واحد زيادة عمى العدد.رئيس لجنة اليجرة والعمؿ إلى حد ىذه المحظة لـ نشمؿ وال فئة في حيف تـ زيادة مميار ولـ نزود وال فئة و 

 السيد الرئيس ال يحمؿ البرلماف مسؤولية كأف نحف لـ نودع الماصصات.
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 ( وكسر.4( إلى )5855أنا أتذكر زادت الموازنة مف )
 -الدهمكي:حميد كاظم اليائب رعد  -

مباشر تافيض قيمة العممة ويقوؿ بشكؿ مماثؿ استفادة السياحة المحمية والقطاع  ىذه واحد، السيد الرئيس ايضًا معالي الوزير يتكمـ الفوائد
أو  855لـ نعطي شيء لمفبلح حتى زيادة االستفادة الكيمياوي كاف ) 5558يعني عاـ  5555/ 85الزراعي، أنا أبشر زيادة الدوالر في شير 

السنة لـ يستمموا ماصصات المالية ىذه مف جية ومف جية ثانية زاد  %( مف الفبلحيف لـ يزرعوف ىذه75-75( )655( تقريبًا اليـو )885
ؿ أف عمييـ السماد الكيمياوي السماد النباتي أنا ال أعرؼ ماىي االستفادة القطاع الزراعي بيذا الموضوع ىذه مف جية ومف جية ثانية كنا نأم

سمبيتيا وكنا نأمؿ أف يكوف ىناؾ ماطط ابلؿ ىذه السنة كـ أصبح  تكوف في ىذه الدراسة إيجابيات زيادة سعر الصرؼ وايضًا في نفس الوقت
عندنا عدد عاطميف ايضًا ىناؾ التزامات عمى الدولة الحكومة صعدت الدوالر اعطت عمى المواطف أف يدفع ىذه الضريبة الحكومة كاف لدييا 

( ىناؾ 38فقرة ) 5558نيا وزارة المالية في موازنة أدوات في حاؿ زيادة سعر الصرؼ عمى بعض الوزارات أف تعمؿ كذا لـ تعمؿ ومف ضم
 مكافئة نياية ادمة لمجيش السابؽ لـ تعطييا رغـ أنو قانوف، ىؿ ىناؾ محاسبة ليذا االمر ىؿ ىناؾ عبلج أـ فقط يتحمؿ المواطف المسؤولية

 والحكومة وحتى وأف كاف ىناؾ تقصير ال تحمؿ العبء وال تحاسب.
 -اليائب وعد محمود قدو: -

كما تعمموف محافظة نينوى مف المحافظات التي تعرضو إلى نكبة كبير أباف داوؿ عصابات داعش التكفيرية، مف ما أدى إلى حجب رواتب 
ف كثيرا مف الموظفيف الذيف وقعوا ضحية سيطرت تمؾ العصابات عمى محافظة نينوى، وبعد المطالبات الحثيثة مف قبؿ ممثميف الدوائر أف لـ تك

ستجابة لمصرؼ مستحقات المدارة مثاؿ عمى ذلؾ الثقافة والصحة إلى حد االف موظفيف الصحة والثقافة في محافظة نينوى لـ يستمموا ىناؾ أي ا
 رواتب منذ أربعة سنوات الماضية وىذا أثر بشكؿ كبير جدًا عمى حياة الموظؼ في محافظة نينوى كما أف ىناؾ الكثير مف المشاريع المتعطمة

ولـ يتـ أستبلـ تمؾ المستحقات أذف أصبحت  5584ود تاصيص مبالغ مالية حيث أف ىذه المشاريع كانت قد تـ تنفيذىا قبؿ عاـ نتيجة عدـ وج
 ىناؾ فجوة وما بيف ىذه الدوائر وما بيف المقاوليف الذيف قاموا ببناء ىذه المدارس إضافة إلى أف ىناؾ كثير مف الشرائح وااصة الشريحة

اآلف الناس تراجع الدوائر  الذيف لدييـ مستحقات ومدارات ولدييـ صعوبة كبير مف استحصاليا مف دائرة التقاعد العامة الشيداء والمتضرريف
ير ويتـ ابتزازىـ عمى ىذه المدارات أعطيؾ نصؼ وأاذ نصؼ وبالتالي نطالب السيد معالي وزير المالية بمعالجة ىذه المشاكؿ بشكؿ يساعد الفق

في  5584بالغ كما نطالب معاليكـ بصرؼ مستحقات الفبلحيف ىناؾ فبلحيف إلى حد االف لـ يستمـ مستحقاتيـ لعاـ عمى استحصاؿ ىذه الم
محافظة نينوى لذا نوجة سؤاؿ إلى السيد معالي وزير المالية لماذا ال يتـ إلى حد االف صرؼ مستحقات الموظفيف مثؿ مديرية صحة نينوى 

؟ ثالثًا لماذا ال يتـ صرؼ 5584لثقافة في محافظة نينوى، ثانيًا لماذا ال يتـ صرؼ مستحقات الفبلحيف لعاـ وكذلؾ الموظفيف التابعيف لوزارة ا
مستحقات ذوي الشيداء والضحايا في دائرة التقاعد العامة المستحقات المتراكمة؟ رابعًا ىناؾ موضوع جدًا ميـ موضوع السمؼ ىناؾ مبادرة 

بعد اكماؿ  5559إلى رئاسة الوزراء طبعًا ىذا ألتماس نريد حؿ ىذا الموضوع، نطمقت ىذه المبادرة عاـ مشروع المبادرة الزراعية التابع 
ت المعامبلت والبدء بالمشاريع دامت عصابات داعش التكفيرية لمحافظة نينوى وىدمة تمؾ المشاريع وااصة في المناطؽ التي يسكنونيا االقميا

شبؾ ومف ما قاموا تمؾ العصابات بتيديـ تمؾ المشاريع ىدـ كامؿ باالعتبار أنيـ رحؿ وىجروا اارج في تؿ لعفر والتركماف وسيؿ نينوى وال
 المحافظة طبعًا بعد العودة قدموا إلى التعويضات إلى حد االف لـ يستمموا أي تعويض وبالمقابؿ ىناؾ جيات وااصة المصرؼ الزراعي التابع

رة دفع المستحقات المترتبة التي عمييـ وال سوؼ تصادر االمواؿ منقولة والغير منقولة وتعرض إلى وزارة المالية تطالب ىذه الشريحة بضرو 
ف بالمزايدات العمنية ىذه مشكمة كبيرة جدًا وتعاني منيا  شريحة الفبلحيف وكذلؾ المقترضيف الحقيقة نحف نمتمس مف جنابكـ أف تنظروا بعي
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وع باالعتبار أف ىذا الموضوع يساىـ في حؿ الكثير مف مشاكؿ وكذلؾ رفع مستوى الموظفيف العطؼ إلى تمؾ الشريحة وأف تعالجوا ىذا الموض
 والفبلحيف وباقي الشرائح المجتمع العراقي.

 -السالمي:حسن مهيرج اليائب هادي  -
جازات السيارات وربط ( رابعًا عمى مجمس الوزراء أتمتت النظاـ الضريبي وا86المادة ) 5558( لسنة 53جاء في قانوف الموازنة رقـ ) لكمركي وا 

ا القانوف كؿ الوحدات الااضعة لمضريبة والكمارؾ بنظاـ الكتروني فور إقرار ىذا القانوف أريد أف أعيدىا مره ثانية بنظاـ الكتروني فور إقرار ىذ
بيع العممة واالعتمادات المستندي إلى وجباية الرسـو الكمركية لمبضائع المستوردة عمى أساس ما تـ بيعو بالعممة االجنبية مف ابلؿ نافذة 

العامة  مستوردي السمع عمى أف يتـ تسوية الفروقات بعد داوؿ البضائع المستوردة والمدققة مف قبؿ الجيات المعنية، ىذا وارد في قانوف الموازنة
 ى دائرة المدعي العاـ لممتابعة والحد مف الفساد.ونرى الوقائع العامة ولـ يتـ تطبيقو أنا أدعوا ىيأة الرئاسة إلى أحالو ىذا الممؼ كامبًل إل

 -السبعاوي:فرج محمد اليائب يوسف  -
و الحقيقة تـ تطرؽ مف أاواني السيدات والسادة النواب مسألة صرؼ الدوالر وأعتقد أف المسألتيف كانت غير موفقة تؤدي الغرض الذي مف ابلل

ف أتكمـ عف عدد مف النقاط أىميا المناطؽ المحرر بالذات، إلى حد ىذه المحظة العبلوات تـ رفع صرؼ الدوالر بيذه المسألة، ولكف أنا أريد أ
 والترفيعات والترفيعات لممناطؽ المحرر لـ يتـ أدراجيا ولـ يتـ تحقيقيا في المناطؽ المحرر لمسنوات الثبلثة التي مرت بو عصابات داعش

ميمة جدًا مف كؿ موظفي الدوائر في كؿ المحافظات المحرر، مشكمة دورة السبلـ والبناء  االرىابية، طبعًا ىذه المسألة ميمة جدًا وتيـ شريحة
المشرفيف ىذه الدورة تـ القبوؿ عدد مف المدرسيف والمعمميف كمشرفيف في مديريات التربية في المناطؽ المحرر وغير المحرر في العراؽ، 

ي ىذه المسألة جانب مادي ميـ جدًا النيـ كانوا قبؿ أف ينتقموا ويكمفوا بمياـ االشراؼ والحقيقة لـ يتـ تثبيتيـ إلى حد ىذه المحظة وقد اسر ف
التربوي كاموا مدراء لمدارس ويأاذوف ماصصات أدارة عندما كمفوا باألشراؼ التربوي قطعو منيـ ىذه الماصصات وبقوا إلى حد ىذه المحظة 

عنيا أحد االاوة النواب وىي المدار الحقيقة ثبلثة أياـ يراجعوف دائرة ماء نينوى لصرؼ لـ يكمفوا أو لـ يتـ تثبيتيـ، المسألة الثانية تطرؽ 
ًا المستحقات المدار ليـ ثبلثة أياـ لـ يصموا إلى نتيجة أف كؿ االوراؽ كاممة القضية متوقفة عند الست سحر مديرة المحاسبة وىذه ميمة جد

لـ يستطيعوا إلى حد ىذه المحظة أف يقابموا المدير العاـ، وأتمنى مف معالي الوزير أف يوجو والحقيقة تـ االتصاؿ بي اليـو عمى ىذه المسألة و 
 بعد وصؿ الحقيقة المدراء العاميف في وزارة المالية االف أنا كنت مدير عاـ لتربية نينوى أقسـ باهلل العظيـ لـ أستطيع الداوؿ إلى الست سحر ال

ذا كنت مدير عاـ أو يأتي مدير قسـ يكمؿ أعمالو ولـ يستطيع الوصوؿ إلى المدير العاـ كيؼ يكمؿ الكبلـ أشده استطعت أنا إلى الداوؿ أ
 أعمالو ىناؾ بعض القضايا تحتاج إلى توضيح مف المدير العاـ أو مف مدير قسـ الحسابات.

 -السيد حاكم عباس موسى الزاممي )اليائب األول لرئيس مجمس اليواب(: -
 أذا نبقى عمى ىذه االسماء لـ نكمؿ إلى غدًا. فقط أاتصر رجاًء االف

 -السبعاوي:فرج محمد اليائب يوسف  -
( طبعًا ىذه القانوف غير منصؼ أف الموظؼ يأاذ أجازه ويأاذ كؿ المعامبلت الرسمية في اكماؿ دراسة وعندما يحصؿ عمى 853القانوف )

 ادة ويسكف في الدرجة السابعة تاصيص مالي ودرجة وظيفية.الثبلثة يتـ إع البكالوريوس أذا كاف ىو في الدرجة الثانية أو
 -الركابي:كامل جبار اليائب عالء  -

 معالي الوزير أنا سمعت إلى تصريح إلى جنابؾ في منتدى اقتصادي قبؿ أياـ قمت أنا اائؼ تمامًا مف المستقبؿ االف الناس تبحث عف الطاقة
%( عمى ايرادات النفط وأنا اائؼ مف المستقبؿ، اليـو أكيد يوجد عندؾ 95سنويًا بنسبة ال تقؿ عف )البديمة ونحف اقتصادنا ريعي وميزانيتنا تبنى 

زارة مستشاريف في مجاؿ االقتصاد وعندنا الكثير مف القامات واألكاديمييف في مجاؿ االقتصاد وأكيد يوجد ىناؾ ابره متراكمة في العمؿ دااؿ و 
ف الراتب الذي يأتي ليا في كؿ شير تعزؿ مبمغ تقوؿ ىذا يفيد لمعيد ولؤلوالد ويفيد لميـو االسود وتفيد المالية بالمقابؿ أـ البيت البسيطة م

أـ البيت البسيطة وال يوجد عندىا مستشاريف أيف كانت وزارة المالية طواؿ تسعة عشر عاـ وىذا سؤاؿ طبعًا بالتأكيد ليس موجة إلى  لممريض
لكف بالتأكيد موجو إلى أاتنا الست الفاضمة الوكيمة أيف كانت وزارة المالية طيمة تعسة عشر عاـ لـ نضع  معالي الوزير كوف الوزراء يتغيروف
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يأتي  صناديؽ سيادية نستثمر بيا بالزراعة وفي الصناعة حتى مف يأتي اليـو االسود الي الناس تبحث عف مصادر الطاقة البديمة والنفط ممكنا ال
سوؼ يتـ تضميف فكرة الصناديؽ السيادية التي عممت بو الكثير مف الدوؿ العالـ في الموازنة القادمة ىذا السؤاؿ  %( أما آنا االواف ىؿ95لنا )

االوؿ، السؤاؿ الثاني طبعًا الجمسة كانت ماصصة الستضافة معالي وزير المالية في ما ياص سعر الدوالر مف ىو الصحيح رفع صرؼ 
ابير حتى أجاوب عمية أنا نائب عف الشعب فقط أوضح إلى جنابؾ أف الطبقة الفقير تـ سحقيا بالكامؿ  الدوالر أـ نافض سعر الدوالر أنا ليس

 ةاالنساف الغني الذي يريد سيارة فارى( 655( دينار لماذا تعطيو بػ)655في وقت وزارة المالية محتارة نأتي بالتر البانزيف بألؼ دينار ونعطيو )
وزارة المالية لماذا وزارة المالية تقدـ الدعـ لمناس الذي يستطيعوف شراء سعر البانزيف بألؼ أقدـ دعـ لمطبقات يجب أف يشتريو بألؼ لماذا تاسر 

ركزي بيف الفقير ىنا أوجو سؤالي إلى جنابؾ معالي الوزير بغض النظر أرفع سعر الدوالر أـ ننزؿ سعر الدوالر نحف يوميًا مزاد العممة بالبنؾ الم
والر ويقيف إلى أبسط مدافع ال يوجد عندنا سمع تصؿ إلى بيذا المبمغ إلى العراؽ، ىذه المبالغ تذىب إلى بنوؾ في دولة ( مميوف د555-555)

( مميوف دوالر تباع وتسرؽ مف قوت العراقييف وتذىب إلى بنوؾ 555-555االمارات وفي االردف ومعاليؾ تعرؼ وأاتنا الفاضمة تعرؼ يوميًا )
( مميوف دوالر ىذه ميزانية جزء منيا تشغيمي لكف بالحقيقة الجزء 855( ببلص ماشيء ىي )855نأتي ونقوؿ بالموازنة )اارج العراؽ بالمقابؿ 

لرىيب في التشغيمي رواتب الموظفيف نحف ال نعطي رواتب الموظفيف بالدوالر نعطييـ بالدينار العراقي، ىنا سؤالي لماذا ال نقمؿ مف مزاد العممة ا
بالدوالر وال  وجوز جنابؾ جاوب اعطي الموظؼ راتبف محتاريف اعطي لمموظؼ أنا ىذا سؤالي مف الناحية الفنية يجوز أو ال يالمقابؿ لماذا نح

بالدوالر والكثير مف بمداف العالـ يوجد  و( اعطي راتب865- 855صعب وأصبح ) يوجد مشكمة في صعود الدوالر أو نزولو ال يوجد مشكمة إذا
رسمية ىذه لبناف يوجد بو امسة عمبلت رسمية بو يجب أف يكوف الدوالر عممة رسمية لمتداوؿ اليومي بالمحبلت  بو أربع أو امس عمبلت

والموالت في كؿ التعامبلت التجارية اعطي الموظؼ راتبة بالدوالر وال تحتار صعد وال نزؿ الدوالر سوؼ يتبع قضية الطمب والعرض أما أف 
ويدفع ثمنيا المواطف الفقير ىذا مرفوض ثانيًا التاجر تحايؿ كاف بطؿ الزيت االلؼ سيسي أصبح ثبلثة  تتحكـ الحكومة بقضية سعر الدوالر

رباح أرباع البطؿ أبسط السمع التاجر تحايؿ عمييا إذا تـ تنزيؿ سعر الدوالر التاجر ليس بطريقة سريعة التاجر سوؼ يحقؽ مبالغ ىائمة مف اال
طبقة الفقيرة، ىذا السؤاؿ الثاني ما المانع أف نعتمد الدوالر عممة رسمية بالعراؽ وندفع لمموظؼ راتبة بالدوالر مثؿ ما حققيا والذي يدفع ثمنيا ال

وف واردات ( سيادية بالنتيجة الدوالر يذىب إلى األمارات واالردف وغير مكاف والشركات معروفة ومصنفة وتعرف855وال يوجد مانع أذا أصبح )
اللكتروني مف الذي وقفة، طبعًا في نفس الوقت زيادة سعر صرؼ الدوالر مقابؿ العمبلت المحمية الكثير مف الدوؿ تمجئ اة الكمارؾ ونظاـ االتمت

لو متى عندما يكوف ىناؾ سمعة مصنعة في كؿ العالـ عندؾ سمعة مصنع لكف أرفع سعر الكمرؾ عمى السمعة المستورد المماثؿ لو ليس رفع 
وتحصؿ مشاكؿ ونتعكز  ناء، السؤاؿ الثالث الكثير سمعنا مف ابلؿ ىذه الجمسة يوجد ىناؾ واردات معطمة باإلقميـسعر الدوالر ىكذا نستطيع الب

 عمييا أنا بيذا الموضوع ليس ابير مالي فقط أقوؿ نقطة واحد نحف نعيش بدولة واحدة أسميا العراؽ الكردي مواطف عراقي قبؿ أف يكوف كردي
ئعة ما بيف حكومة االقميـ وما بيف الحكومة المركزية االنساف الكردي الفقير البسيط الموظؼ الذي أصبح ما بيف مواطف عراقي ىذه المبالغ الضا

سنداف الحكومة ومطرقة حكومة االقميـ لما تأتي تقدـ إلى مجمس النواب مشروع لمموازنة ال نقطع راتب الموظؼ الذي ال يستطيع التكمـ مع 
المركزية راتب الموظؼ والادمات االساسية في االقميـ ال يمكف المساس بيا المشاكؿ السياسية يجب معالجتيا  حكومة االقميـ وال مع الحكومة

بعيدًا عف االنساف الضعيؼ الذي ال يستطيع عمى حكومة المركز وال حكومة االقميـ، وباألاير ايضًا سؤاؿ بما ياص تسكيف رواتب أصحاب 
ىؤالء يتكمموف في كؿ مكاف يقولوف لماذا سكنت رواتبنا ىؿ يمكف إعادة النظر بيذا الموضوع معالي  معاىد والدرجات ىـ شيادات االعدادية

 الوزير.
 -اليائب حسين عمي السعيدي: -

موضوعيف الحقيقة مف ابلؿ زيادة واردات النفط ومف ابلؿ الزيادة المتحقؽ بصادرات النفط ومف ابلؿ تعظيـ الموارد المالية الغير نفطية 
ب اليـو نحف جمسة لموضوع الدوالر نطالبكـ معالي الوزير كنواب تحت قبة البرلماف نواب الشعب العراقي نطالبكـ بمقترح تافيض الدوالر نطال

 تدريجي لكف نفس الكارثة مف تـ صعود الدوالر أنت اليـو حضرتؾ مف عمالقة التجارة وتعرؼ موضوع الصعود السريع واليبوط السريع، نطالبكـ
( مميوف مف الشعب العراقي ىذا 45وازنة بيف االيرادات والوفرة المالية التي تتحقؽ الف موضوع الدوالر موضوع لكؿ الشعب العراقي )تكوف م

ية واحد، معالي الوزير أنت تكممت عف االستثمار ومشاريع االستثمار تعرؼ أف أغمب مشاريع الوحدات السكنية مقامة عمى االراضي وزارة المال
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-45شاريع تحصؿ عمى موافقات االولية ومف ثـ تحصؿ عمى إجازة استثمارية مف ىيأة االستثمار المشكمة أف المستثمر يصؿ إلى )وكؿ الم
%( ويأتي إلى وزارتكـ حتى يحصؿ تغيير الجنس واالفراز أنا أؤكد أليؾ وعندي أمثمة موجوديف أكثر مف عشرات المستثمريف أصبح عمييـ 55

بالبريد يـ حضرتكـ لـ يوقع االفراز وتغيير الجنس والعقود وىذه مشكمة كيؼ يسمموف الوحدات السكنية كمفوني الكثير مف أكثر مف ثمانية أشير 
 المستثمريف وىذه المشكمة وموجود الكتب أصبح عمييا ثمانية أشير يـ مكتبكـ.

 -اليائب حيدر محمد السالمي: -
حضور باإلضافة إلى الشارع أو قريبيف مف الشارع الكؿ تؤيد ىو موضوع سعر صرؼ الدوالر بالحقيقة معالي الوزير نرى كؿ االاوة الزمبلء ال

أثر وأنا ال أكرر الحديث أتفؽ مع معظـ الطروحات الزمبلء االعزاء اعضاء مجمس النواب بأف ىذا االمر ىو أصبح بو أافاؽ مثؿ ما أتيت 
كأنو تـ أفتتاح مجمع سكني عمى سطح المريخ وكاف ىذا الشيء ليس  قاعة أحتفاؿبيذه الرؤيا في وقتيا أتذكر مف تـ االقرار حتى أصبح بال

طبيعيًا نحف الحقيقة فرحنا بيذا الشيء قمنا الحمدهلل أصبحت ىناؾ رؤيا سوؼ تتعدؿ االمور لكف االف امص بنفس ىذه الجرعة يجب أف يرجع 
دمروا ىذا جانب ومف جانب أار معالي الوزير تفضمت ابلؿ حديثؾ  مثؿ ما صعد بسرعة ينزؿ إلى وضعة الطبيعي ونرى حموؿ الف الفقراء

لقانونية بأنؾ ممـز بمواد قانونية كأنيا تعزي بعض االافاقات التي تحصؿ بتقييدؾ ليذه المواد القانونية واالف سؤالي إلى حضرتكـ ماىي المادة ا
الجة الميزانية الحالية ىؿ يوجد مادة قانونية تتيح أف تستادـ ىذا الشيء التي تسمح بأف نستادـ الفرؽ الذي أصبح عندنا بزيادة سعر النفط لمع

ذا موجود وغير موجود كوف لـ تستطيع أف تجوب االف السؤاؿ سمعت وتبادؿ إلى دىني ويجوز ذىف زمبلئي بأف مف ابلؿ زيادة سعر النفط  وا 
المي لـ يسمميا االقميـ نحف بالموازنة أصبًل المفروض موجود ىذه  ( إلؼ برميؿ555ىذه النقود التي أتت لنا فجئ لـ نتوقعيا عمجة مشكمة )

 بالموازنة القديمة فكيؼ يعني مرتيف اعطينا النقود ىكذا تباذر إلى ذىني يا رية يتوضح.
 -:عطا الفياض اليائب كاظم موسى -

لصرؼ كوزارة الزراعة ووزارة النفط يعني ممزمة ذكر السيد الوزير أثناء طرحة العرض قبؿ قميؿ أف ىناؾ وزارت مرتبطة بيذا االمر سعر ا
ة بتحقيؽ واردات، السؤاؿ المطروح ىو أف يوجد حسابات اتامية ليذه الوزارات كؿ سنة تطرح عمى الحكومة ويتـ مقارنتيا مع الواردات الماطط

الية ىناؾ حسابات اتامية يعني الوزارة المقصرة يعني نحف في بداية الموازنة تنطرح واردات بشكؿ ماطط وبعد نياية السنة أو نياية السنة الم
بتحقيؽ الواردات ىذه تحاسب طبعًا ىذا السؤاؿ يوجو إلى الحكومة باالعتبار ىي المسؤولة عف الحسابات الاتامية ال اعرؼ يوجد حسابات 

اتي لمسيد الوزير وكيؿ الوزير ينيي االربعة اتامية ابلؿ ىذه السنيف السابقة حتى الواحد يستطيع أف يحاسب الوزارة ووكيؿ الوزير مع احترام
دودية تابعة سنوات أو الفترة الوزارية بعد ذلؾ يأاذ أغراضو وال أحد يستطيع أف يحاسبو، يوجد عندنا مشكمة في المنافذ الحدودية طبعًا المنافذ الح

ية يوجد قرار يعني يمـز الحكومة بضبط ىذه المنافذ لجيات معينة جيات حزبية ىي التي تتحكـ بو ال اعرؼ يعني ابلؿ ىذه الدورة البرلمان
الحدودية حتى نستطيع التحكـ بالكمارؾ ونستطيع أف نتحكـ بالضرائب يعني نحف نستطيع فرض الضرائب عمى الشركات التابعة لؤلحزاب الف 

الشركات الكبرى مف الضرائب االنيا  ىذه الضرائب التي تفرض ىي أكيد سوؼ تصب بالواردات يكوف ىناؾ تحسيف ليذه القضية،طبعًا تيرب
ه الاطة تابعة لؤلحزاب أحكاـ الحدود الجيات الرقابية يعني نحف وجينا وزير المالية وضع اطة مالية ويتبعيا الحكومة الجيات الرقابية تابعة ىذ

الجتماع ال يكوف بوزير المالية المفروض يكوف المالية يعني حاسبة وزارة المالية والوزارات االارى شيريًا أو ثبلثة أشير يعني المفروض ىذا ا
واحد عف الجية الحكومية يعرض المشاكؿ التي واجية وزير المالية ونحف ال نضع وزير المالية أمامنا وبعد ذلؾ ننياؿ عمية باليجـو يوجد 

عند وزارة المالية، طبعًا نقترح استعانة  قضايا تتعمؽ بوزارات أارى ربما يوجد تقصير حكومي يعني مف يمثؿ الحكومة ىؿ تـ محاسبة التقصير
 بابراء محمييف وابراء أجانب مف الدوؿ التي يوجد عندىا اقتصاد قوي التي عالجو ىذه المشاكؿ فرؽ العممة يعني نقترح تشكيؿ لجاف متاصصة

 لغرض معالجة مشكمتنا.
 -:احمد الجبوري اليائبة رحيمة حسن -

ات لذا وجب عمينا أف نكوف صوت جميورنا وأىمنا ومحافظتنا اليادر في مجمس النواب لكي نسترد جميع نحف اليـو نمثؿ مجتمع ومحمميف بأمان
حقوقيـ والمطالبة بو وتافيؼ المعاناة، أف تداعيات صرؼ الدوالر انعكس بشكؿ كبير سمبًا عمى الشعب العراقي عامة ومحافظة نينوى ااصة، 

حتية والموارد البشرية مف ما أدى إلى تأاير وتمكئ بممفات كثير منيا ممؼ التعويضات وحقوؽ وذلؾ لما حؿ بو مف دمار شامؿ مف البنى الت
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ًا الشيداء والمفقوديف والمغيبيف ومنذ أكثر مف أربعة سنوات لـ يتمقوا أي حقوؽ ومستحقات تقريبًا تأاير في ممفات امسيف ألؼ معاممة وايض
والداامية والحشد الدفاع، وحقوؽ المتقاعديف ويـو الناوة والكثير ودائمًا يوعز ىذا التأاير ممفات عودة المفسواة عقودىـ مف وزارة الدفاع 

باشر مع والسبب ترمى الكرة في ممعب وزارة المالية دائمًا يرجع السبب إلى وزارة المالية ىذا اليـو حضرنا يعني اطوة رائعة أف يكوف تواصمنا م
ـو الكثير ينتظر منا ىذا اليـو لكي نطرح بعض االسئمة، ونطمب مف معاليكـ االجابة عمييا، السؤاؿ االوؿ معالي الوزير ونشكر عمى ىذا القاء الي

%( عف السعر 55ما ىي االسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة لتغيير سعر الصرؼ وما ىي النتائج التي تحققت حيث أرتفع سعر الدوالر )
ة المالية لحماية وتقميؿ الضرر عف الفئات الفقير لمواجية التضاـ وارتفاع سعر الدوالر،ما ىو السابؽ وما ىي الوسائؿ التي وضعتيا وزار 

بيع  الجدوؿ االقتصادي المتحقؽ مف ارتفاع سعر صرؼ الدوالر مقابؿ الدينار العراقي، ما ىو مصير الفروقات المالية الناتجة عف ارتفاع اسعار
( 95( دوالر واالف سعر البرميؿ )45مثبت سعر البرميؿ ) 5558باألسواؽ العالمية في موازنة لمسعر الفعمي الذي وصؿ  5558النفط لعاـ 

( دوالر برميؿ وايضًا شرح عف إلية 555دوالر، توضيح مبيعات المركز البنؾ المركزي العراقي مف الدوالر حيث تجاوز معدؿ المبيعات حاجز )
ة في الشراء وتحكـ بسعر الصرؼ في السوؽ المحمية، أايرًا كيؼ التعاوف بيف وزارة المالية شراء الدوالر مف البنؾ المركزي والمصارؼ المشارك

 والبنؾ المركزي العراقي في تقدير سعر الصرؼ ومزاد بيع العممة.
 -:عبد اهلل السمطايي اليائبة سهيمة يجم -

النواب ومع ىيأة الرئاسة ومع الوزير، أقوؿ لو افترضنا جداًل  سوؼ تكوف مداامتي تاتمؼ أنا يوجد عندي بو طمب أنا اريد أف أتكمـ مع االاواف
لو السياسة التي اتاذت برفع سعر الصرؼ كانت صحيحة أكيد كانت ىناؾ بعض المعالجات وضعتيا الوزارة ألجؿ حماية وتقميؿ الضرر عمى 

%( وسؤاؿ أار ىؿ 35ع سعر الدوالر أرتفع أكثر مف )الشرائح والفئات اليشة والفقراء، لمواجية التضاـ والمعروؼ أف التضاـ بعد ما أرتف
لـ  يالحقيق قامت الحكومة المتمثؿ برئاسة الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بمراقبة تنفيذ وتطبيؽ ىذه المعالجات ألجؿ حماية الفقير مف التضاـ

المتمثؿ برئيسة استدعاء ممثؿ الحكومة المتمثؿ برئيسيا نبلحظ ىذا الشيء، يمكف موجود ولكف ال نعرؼ لذا أنا أطمب مف ىيأة الرئاسة البرلماف 
 لمعرفة الحقيقة.

 -اليائمي:حسان سكر اليائب فيصل  -
السيد رئيس مجمس النواب الحقيقة تحدثوا كؿ االاواف بما يكفي كؿ السادة أغمب السادة اعضاء مجمس النواب تحدثوا عف مشكمة كبير اليـو 

فع سعر صرؼ الدوالر واعتقد االاوة االخ المستضيؼ والكتمة الصدرية وكؿ الكتؿ اليـو تطالب بأف يكوف تواجو أبناء الشعب العراقي ىي ر 
ىناؾ افض لسعر صرؼ الدوالر ما ىو فائدة الحديث لما لـ تكوف ىناؾ نتائج مف ىذه الجمسة مضى أكثر مف ثبلثة ساعات نريد أف نارج مف 

نما أنج لى الحكومة بأف يكوف ىناؾ قرار شجاع ىذه القاعة نقوؿ ال نقوؿ تحدثنا وا  زنا اليـو كؿ الشعب العراقي تنظر إلى كؿ الممثميف الشعب وا 
في افض سعر صرؼ الدوالر إذا لـ نارج بيذا القرار اعتقد ثاني جمسة في مجمس النواب اعتقد ىناؾ أكثر مف تساءؿ مف الشعب اتجاه 

مجمس النواب ونطالب أف يكوف ىناؾ قرار شجاع مف مجمس النواب مف ممثمي الشعب  الممثميف نريد أف نارج مف ىذه القاعة صدر قرار مف
ذا لـ يتحقؽ ذلؾ يكوف ىناؾ استفسار  يطالب الحكومة بأف يكوف ىناؾ افض لسعر افض جزئي لسعر صرؼ الدوالر ابلؿ ثبلثيف يـو وا 

نريد فقط نمـو السيد الوزير أو نمـو الكتؿ السياسية اليـو وصمنا إلى واستضافة الحكومة لماذا اليـو الفقير بدء يدفع ثمف كبير وباىض لذلؾ ال 
نة ىذه النتائج عمينا أف نارج ونقوؿ انجزنا ال نقوؿ تحدثنا والشيء االار اطالب بو مجمس االاوة ممثمي الشعب ىو أف يكوف ىناؾ ابلؿ مواز 

حجة اليو ال توجد أي حجة اليـو ىناؾ ارتفاع كبير لسعار النفط يجب أف يكوف ىناؾ افض كمي لسعر صرؼ الدوالر الف ال بقاء لي  5555
%( تـ غمقيا وبالتالي اليـو عمينا أف ننظر إلى شعبنا وأف تكوف ىناؾ أولوية عمؿ مجمس 95وكذلؾ ايرادات كؿ الديوف ربما بنسبة اكثر مف )

مف مجمس النواب بالزاـ الحكومة ابلؿ ثبلثيف يـو أف يكوف النواب أنا أعتقد وقناعتي وىذا رأي ااوتي ممثمي الشعب أف يكوف قرار يصدر 
أف يكوف ىناؾ افض كمي ليذه المشكمة الكبير اليـو أصبحت طوؽ اانؽ لكؿ الشعب  5555ىناؾ افض جزئي لسعر الدوالر وموازنة عاـ 

ت الفبلحيف االف ىذه الطبقة والشريحة االجتماعية العراقي واالوؿ الفقير، ثانيًا نطالب السيد الوزير المالية والحكومة أطبلؽ الحقيقة مستحقا
 ظممت وتكبدت اسائر كبير لعدـ تسديد اثماف الحبوب التي سوقت.
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  -خياط:قاسم حمو الاليائب مزاحم  -
اذكر ارقاـً  سوؼ أتكمـ عف عبلقة نينوى بوزارة المالية عبلقة معقد الحقيقة بدئيا السيد الحمبوسي عند زيارتو إلى الموصؿ بتحسينيا، وسوؼ

( مميار اضافة إلى أف نينوى 455نينوى مدينة منكوبة ثماني إلؼ متضرر ينتظروف مستحقاتيـ المالية لتعويض عف ممتمكاتيـ وتبمغ حوالي )
جي سمة العراؽ الغذائية ومستحقات الفبلحيف تكاد أف تكوف دوف الطموح واجولة جدًا بدء الفبلحوف باالبتعاد عف عمميـ لزراعي االنتا
ية وأنا المستمزمات الطبية وأنا طبيب أتكمـ معالي الوزير تكاد أف تكوف موازنة جدًا قميؿ وىذه أثرت عمى العمؿ الطبي في كؿ المحافظات العراق

ارى ىو مستحقات اقترح وزارة المالية أف تزيد وااصة ىناؾ وفرة حاليًا في زيادة الموازنة في المستحقات المتعمقة بالمستمزمات الطبية، النقطة اال
ما بعدىا الحقيقة يجد أأف تعالج ىذه القضية وأف تنتيي االمر االار لميـ القرض الكويتي والقرض التركي لـ ينفذ  5584المدارة موظفي لمعواـ 

عراؽ وكؿ أراضي ارجوا حوالي عشرت االلؼ طبيب ووزعوا عمى كؿ ال في بناء المستشفيات التعميمية مستشفيات تعميمية الجميوري وأبف سينا
مف الكوف وىذه المستشفيات التعميمية لـ يتـ اعمارىا إلى حد االف وىي مستشفيات ميمة لذا أرجو مف وزارة المالية امكانية النظر أف تكوف 

إلى الفقرة ثالثًا  موازنة العراؽ القادمة، النقطة االارى ىي معالجة رواتب الموظفيف ذوي الدرجات الدنيا وايضًا الرعاية االجتماعية والنظر
لرفع سمـ واتب الموظفيف ذوي الدرجات الدنيا، لحؿ كؿ ىذه المشاكؿ المتعمؽ بيف نينوى ووزارة  5558( عاـ 55( ثانيًا نت قانوف )3المادة)

 ا.المالية اقترح السيد الرئيس تشكيؿ لجنة مف نواب نينوى لدراسة ىذه المشاكؿ وحميا ضمف وقت محدد وأزمنة محدد كما بدئي
 -عيوز:عبد المير عبد الحسين اليائب محمد  -

تحدث السيد الوكيؿ حوؿ قضية سعر صرؼ الدوالر لغرض االستقرار واالستغبلؿ االقتصادي وأنا مف انطبلقة موضوع االستقبلؿ أسئؿ لماذا 
ضى وعدـ االستقرار في السوؽ أنى ذلؾ، سربت المعمومة قبؿ إقرار سعر وىؿ ىناؾ يوجد لجنة مشكمة لمعرفة الجية التي سربت ألنيا امقة فو 

ذا لذلؾ أدعو لتشكيؿ لجنة لغرض متابعة ىذا االمر، االمر االار معالي الوزير تحدث عف القرارات الشجاعة وأنا في تقديري جوىر الشجاعة لي
ة لماذا ال نتحدث عف عدـ وجود تنسيؽ القرار حكمة القرار القرار الذي ال حكمة لو ليس شجاعًا لذلؾ ىناؾ مصادر كثير غير المصادر النفطي

حكومي حقيقي بيف الوزارات لغرض استكماؿ الموازنة ىناؾ تحدثت عف موضوع الطرؽ وجبايتيا ىناؾ جباية الكيرباء وىناؾ الكثير مف 
يـو تتحدث عف عندما شكؿ فريؽ تنسيؽ السياسات الحكومي إلى حد االف لـ ينتج شيء بدليؿ ال 5588المفاصؿ، حسب تقديري يعني مف 

ف ال تقصيرات حكومية عديد، سؤاؿ االار حوؿ موضوع الدوائر التابعة لموزارة لماذا ال يتـ التنسيؽ جديًا بيف عقارات الدولة والكمارؾ لتحسي
يرادات دوف نضع بالموازنة نصوص بدوف أف نضع االليات كيؼ تتـ عممية الجباية في ىذا الطريؽ وىذا االسموب وىذا المجاؿ نسمع زيادة اال

أف نعرؼ االليات وبالتالي في نياية المطاؼ عمى سبيؿ المثاؿ الفاحش في قضية بيع عقارات الدولة مف حيث االسعار وكذلؾ قضية اعطاء 
و االرض إلى المستثمر في مجاؿ السكف مجاننا وبالتالي نتحدث عف متاعب لماذا تعطي االرض بالمجاف لممستثمر ىو يبني وندفع لو ما يبني

-35( مميوف في حيف أف البناء )855( مميوف أو )855وما يكمفو ىذا البناء وتكوف االرض لممواطف قطعة البيت وىو واالرض يصؿ إلى )
( مميوف ىذا أرض الدولة، ىذه مفارقة عراقية كؿ الغرامات والرسـو أذا تأارت ولـ تدفع مف قبؿ المواطف تضاعؼ وىذا شيء طبيعي 45-55

 مة لـ يعطوا الفوائد لمتأايرات ىؿ الحب مف طرؼ واحد تأاذوف وال تعطوف.بالنسبة لمحكو 
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 المداابلت البقية يجب تحديدىا بدقيقة ونصؼ ثابت ال يتـ التمديد. 
 -:زكاط الغزالي اليائب جواد عويز -

ر صرؼ الدوالر أثر تأثير كبير عمى طبقة واسعة مف المجتمع الحقيقة عندما نطرح مشكمة ال بد مف بحث عف حؿ ىذه المشكمة تغيير سع
عمى ذوي الداؿ المحدود وكؿ دوؿ العالـ لـ أسمع دولة افضت عممتيا مقابؿ الدوالر  أيضاالعراقي، ااصة بزيادة أسعار السمع وأثر تأثير كبير 

ؿ برفع عممتيا بأي وسيمة مف الوسائؿ لكف العراؽ ىي الدولة ال العراؽ وتحاوؿ بأي طريقة مف الطرؽ وحتى الدوؿ عمييا ضغوط اقتصادية تحاو 
 الوحيد التي افض العممة العراقية مقابؿ الدوالر ىذه المشكمة ال بد البحث عف حموؿ حددنا المشكمة أف صرؼ الدوالر ىو سبب ىذه المشكمة

داؿ المحدود الجانب الثاني كؿ دوؿ العالـ تحاوؿ أف وصؿ إلى حالة متدنية وااصة ذوي ال أالفكيؼ نعالج ىذه الطبقة مف المجتمع الذي 
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أمنيا الغذائي الوحيدة العراؽ أف صح التعبير وزارة المالية أوقفت الدعـ ليذا  تؤمفالمحمي حتى  إنتاجياتنمي القطاع الزراعي وتسد حاجتيا مف 
االستحقاقات لممزارعيف والفبلحيف عندنا المربيف لمثروة  ارتأ أيضاالدعـ األسمدة والبذور والمبيدات  وأوقفت األارىلمقطاعات  إضافةالقطاع 

الدعـ ليذا الجانب ومف ما سبب زيادة باألسعار  أوقفتوزارة المالية  أيضاالحيوانية طبعًا العراؽ يمتمؾ ثروة ىائمة مف الثروة الحيوانية لكف 
 ميدد باالنقراض. النواب أف ىذه الثروة واإلاوةجدًا طبعًا أماـ سيادتكـ  ظةباى األعبلؼ

 -الغرابي:خضير كاظم اليائب باسم  -
نحف صوت ربما قد أارج قميبًل مف الدائرة واقعًا أنا رأيت التقرير والماططات والنظريات والمعالجات والتي نتأمؿ منيا يكوف واقع لكف واقعًا و 

بسي الفارغة إلى يومنا ىذا يبال عمبعمى بيع  تعيشعوائؿ  ؼأالالشعب والشعب عيف عمى اهلل وعمينا ونحف نازليف في الشارع الواقع حاليًا 
ووجود الحالي يعكس شيء أف ىناؾ عبلمة استفياـ كبير عمى وزارة المالية يوجد  حجموالعوائؿ تعاني والشعب لـ يممس أي شيء وأنا أرى وقع 

لتالي نحف صوت الشعب والنواب ال نعمـ الكثير مف المعمومات انغبلؽ في وزارة المالية ال تبيف وضعيا نشاطاتيا سياستيا النقدية والمالية وبا
يوجد فرؽ في بيع وسعر بيع النفط ااتبلؼ في سعر صرؼ الدوالر أيف النتائج شعب معالي وزير المالية نريد  يسأؿكيؼ الشعب يعرؼ الشعب 

سمة غذائية ىزيمة ونداؿ بالشير الثالث يومنا ىذا سوؼ نداؿ بالشير الثالث الشعب مستمـ حصة واحدة فقط  معالينتائج حاليًا ىؿ فعبًل 
ف وبالتالي نحف مطالبيف بأف نعكس ىذا الموضوع ونعطي ىذه المعمومات ونكوف شفافيف جدًا مع الشعب ىذا أواًل، ثانيًا يعني تكممت جنابؾ أ

الميزانية بازدواج الرواتب  إرىاؽسباب الرئيسية موضوع العجز أف أعتقد ليس سنة يعني راتب التقاعدي أو الرعاية أو الموظؼ أنما سبب مف أ
االكتفاء منحة محدد مف سمـ الرواتب أثناء الادمة وبدوف أي امتياز أو تاصيص لما  واألصحزائد رواتب التقاعدية الااصة لممناصب السياسية 

ف وفؽ إلية منصفة يفؽ أذا كاف ىو موظؼ عموميبعدىا ولو الحؽ بالعودة إلى منصبة الوظيفي السابؽ لتولية المنصب السياسي أو التقاعد و 
 الحكومي يجب التركيز عمييا. األداءوعادلة تعد لذلؾ، نعطييا كؿ العناية لجنة مراقبة 

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
اتيجي مف مياميا مراقبة موجود اليـو اشرنا إلى ىذا االمر يمكف جنابؾ ما كنت موجود، تـ تعديؿ االسـ مياـ المجنة التي ىي التاطيط االستر 

 تنفيذ البرنامج الحكومي.
 -:محمد راضي سمطان الزيادياليائب  -

الشريحة التي تتضرر مف  أنقاضمف أمواؿ كثير مف أجؿ  قدموواقعًا السيد رئيس المجمس مف ابلؿ ما سمعنا شرح موجز لمسيد الوزير وما 
محظة وكذلؾ تؤيد جنابؾ الكريـ مف ابلؿ الموازنة وتأكيدؾ عمى الرعاية االجتماعية القرار االقتصادي الذي قامة بو الحكومة، إلى حد ىذه ال

األنسوليف  ؿالني د اإلبرةإلى حد ىذه المحظة  ةمستشفياتنا مستشفى السماو  اآلف ءاألعضاالصحية فقط لمعمـ السيد رئيس المجمس السادة  واألمور
لرعاية االجتماعية التي يتحدثوف عنيا بدعـ الفقير إلى حد المحظة ىذه يبحثوف مف المتقدـ الذي قيمتو دينار واحد غير موجود في المستشفيات ا

المجمس أما  أعضاءمف الرعاية االجتماعية ىذا جانب لمرئيس وكذلؾ لؤلاوة  راتبويقطعوف  8985عمى الرعاية االجتماعية أذا كانت عند سيارة 
 ؿبالمياالقتصاد وجود تضاـ مكبوت ىذا التضاـ المكبوت الذي ال نحس بو  اإلاوةتحدثنا مع  اهلل لذا نعتقد مف ابلؿ ما أعانؾالسيد الوزير 

عمى االقتصاد كثيرًا أنا أسئؿ جنابؾ الكريـ مف ابلؿ المعطيات وكذلؾ الظروؼ التي نعيشيا عالميًا ودوليًا  ويؤثروضحيا يظير عمى المؿء 
قميميا  مف عدميا كي نتحدث مع ناسنا وندافع عنيـ. األياـفي ىذه  ىؿ مف الممكف أف نافض سعر صرؼ الدوالر وا 

 -اليائب عمي المشكور: -
الصراحة أف نوضح ىذا الشيء  أو أةوال وضحنا لمشعب وال نمتمؾ الجر  عف زيادة سعر الصرؼ المسئولةال نعرؼ الجية  اآلفإلى حد  احةبصر 

الشجاعة ونوضح لمشعب أذا كاف القرار صائب ندافع عف واذا كاف القرار  التي طرحت، المفروض نمتمؾ واألسئمةمف ابلؿ   كؿ المعطيات 
ااطئ المفروض نعتذر مف الشعب بكؿ جرؤ وبكؿ صراحة سؤاليف محدديف لسيادتكـ والست الوكيمة السيد الوزير حرماف المحافظات المصدرة 

يعطي لممحافظات يرفد الميزانية بمبمغ معيف ال يوجد ىذا الرفد منتج أو المنتجة لمنفط والغاز مف البتروا دوالر المفروض ىذا المبمغ الذي كاف 
أف نعود بيذه الماصصات لممحافظات تستفاد مف عندىا بمشاريعيا وااصة انتـ مثؿ ما تعرفوف أف  األولىبالنسبة لمميزانية وال يوجد فائدة 



  دائرة الشؤون النيابية/ قسم تنظيم الجلسات

 
54 - 49 

ار ست طيؼ بررت وجود الفرؽ بيف الشيء اآل واألمواؿات البصرة وباقي المحافظات توقفت كؿ مشاريعيا بسبب النقص الحاد بالتاصيص
( 86كؿ واحد إلى )شيبرميؿ  إلؼ( 555( إلؼ برميؿ مف كردستاف السؤاؿ ىو )555سعر النفط السابؽ وسعر النفط الحالي بإيداع ضمف فقرة )

 سعر النفط البرميؿ السابؽ وسعر البرميؿ الحالي. المتبقية بيف األمواؿمف مجموع يصدر مف العراؽ ىؿ ىذا كافي أف يسدد بالمتبقي أيف ذىبت 
 -:سالم حسين الشاطي اليائب سجاد -

أارى أاص  بعيد عف السياسة االقتصادية والمالية والنقدية السيد الوزير ىناؾ دوائر تتبع لوزير المالية مباشرًا أنا ال اريد أف اتكمـ عف دوائر
بالضريبة والتقاعد ىو يأشر عمى أافاؽ كامؿ لوزارة المالية في مراقبة ىذه الدوائر نأشر ىذا االافاؽ  بالتحديد الضريبة والتقاعد الحقيقة ما يجري

ـ يتـ لوزارة المالية وتتحمموف المسؤولية كاممة عف كؿ مواطف يبتز أو يياف أو تعرقؿ أجراءات االدارية أما ىذه الدوائر ىذه الدوائر ميمة ل
 ادر جيد والمواطف االف يتعرض إلى كافة أنواع االذالؿ واالىانة عند مراجعتو ليذه الدوائر. مراقبتيا بشكؿ جيد لـ ترفد بكو 

 -ي:و الشبال فاهم محمد اليائب ياظم  -
الصراحة بعد سماع بعض المداابلت مف بعض االاواف مف السادة النواب وسمع التصريح مف السيد الوزير احب االلتماس مف الجميع بأف ال 

ة المالية ىي راوة البمد إلى بعض المزايدات السياسة وبعض التجاذبات ونسأؿ عف سعر الصرؼ القديـ وكيؼ رجع المفروض تتعرض السياس
( نحف أكثر مف 53- 58وزارة المالية ممزمة نوضح بأف أطمعنا عمى الورقة البيضاء االصبلحية التي تقدمت بالسنة السابقة وكاف عمرىا مف )

حية الورقة البيضاء لـ يحقؽ منيا فقط تغيير سعر الصرؼ ىذا السؤاؿ إلى السيد الوزير أرجو أف يكوف الجواب سنة كانت الورقة االصبل
بصراحة بأف مف الجيات المسؤولة عف عدـ انجاز ىذه الورقة نحف بصراحة الاطة المالية الذي وضعيا وزير المالية لمابلص مف التضاـ 

حب أف نسمعيا مف السيد الوزير الكثير بصراحة ذكر بأف مستحقات واكثرىا مستحقات الفبلحيف الف ىذه والبطالة التي زادة ابلؿ ىذه الفترة ن
الموازنة السابقة شكمة ىيأة لمراقبة االنفاؽ  5555الشريحة ميمة يكوف ىناؾ توضيح أكثر عند عمى عجالة بعض المقترحات لمموازنة لعاـ 

نة تشكيؿ معيف لمراقبة الواردات الحكومية حتى ممكف تسيطر عمى الواردات الحكومية ومدى الحكومي نتمنى بنفس الوقت تشكؿ ىيأة أو لج
كانت تتضمف قرارات متضمنة دااؿ الموازنة الصراحة نياية السنة تكوف القرارات غير  5558االرقاـ الموجود بو ومعاقبة المقصريف موازنة 

وف قرارات تنص عمى جية  اعتقد فتح صندوؽ سياسي مثؿ ما تقولوف السيد الوزير يقوؿ ممزمة ومعطمة االف انتيت السنة المالية نتمنى أف تك
 توفر وفرة مالية كذا يجب أف يفتح صندوؽ سيادي ليذه الوفرة حتى تنعكس عمى الطبقات الفقير التي تأثرت بسعر الصرؼ.

 -:محمد عمي اليائب محمد جاسم -
سادة النواب والسادة الحضور الوقوؼ وقراءة سورة الفاتحة حداًد عمى أرواح ضحايا الذي سقطوا يـو ابتداًء ومف ىيأة الرئاسة الموقر طمب مف ال

أمس في مستشفى اليندية العاـ في محافظة كرببلء المقدسة كاف الزيارة في وقت متأار وأوعزوا الحادث إلى قمت التاصيصات المالية في 
تصار شديد السيد وزير المالية كأف المقترح السياسة المالية كاف يوجد بو شروط ىذه الشروط المستشفيات أطمب مف ىيأة الرئاسة الموقر، بأا

دوالر ىي مقدمة إلنجاح ىذا المقترح وأنا أرى ىذا المأزؽ الذي يوجد بو الوزارة ىو عدـ المطالبة بيذه الشروط مثبًل تسعة بوينت سكس تريموف 
لطبقات اليشة أربعو بوينت تريميوف دوالر ىذا تدفع لممتقاعديف ىذه حسب ما وضحت معالي دينار ىذا كانت مف ضمف االمور التي تدفع ا

ي الوزير توقفت أو الغية مف قبؿ مجمس النواب المفروض يكوف ىناؾ تحفظ عمى ىذه المبالغ كذلؾ اضافة مبالغ ثبلثة عشر تريميوف تكوف اجمال
حسب ما ذكرت المفروض يكوف ىناؾ تحفظ عمى اعتبار أف السياسة المالية جزء أو بكج  إيرادات ايضًا مف مدارات وغيرىا ىذه كميا ما تحققت

( مميار التي ىي بعد ما انتيينا مف تعويضات ىذه المفروض تأاذ 5,5كامؿ يقدـ ال يكوف مجزأ القضية الثانية يوجد وفرة مالية تقدر بحوالي )
%( مف القيمة كذلؾ معالي الوزير اطمب مف سيادتكـ مناقشة 3الموازنة التي ىي )( مميار تأاذ بنظر االعتبار عمى اساس ضمف ايراد 5,5)

نة البرامج قضية التحوؿ موازنة البنوؾ القضية ميمة جدًا الترويج لو التحوؿ مف موازنة البنوؾ الموازنة الحالية لمدولة وىي إلية قديمة إلى مواز 
 برامج تتحوؿ إلى مشاريع ىذه قضية ميمة جدًا يجب أاذ بنظر االعتبار.التي تتطمب وضع اىداؼ واألىداؼ تتحوؿ البرامج وال
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 -الزاممي )اليائب الول لرئيس مجمس اليواب(:عباس موسى السيد حاكم  -
( ساعات نحف الجمسة ىي جاءت لمشكمة المشكمة ىي ارتفاع 6طبعًا شكرًا معالي االات طيؼ عمى تحمؿ ىذه الجمسة التي استمرت اكثر مف )

سعار المواد الغذائية االدوية والسمع نتيجة ارتفاع سعر الصرؼ الذي تضرر مف ىذه الفقرة اصحاب االحتياجات الااصة العاطميف عف العمؿ ا
 ة االفبالنتيجة الحكومة غير مسيطرة عمى منافذىا وىذه واضحة والحكومة غير مسيطرة عمى المواد الغذائية يعني اسعار المواد الغذائية واالدوي

لية ال يوجد أمف اقتصادي وأمف غذائي وكذلؾ الحكومة واعتبر وزارة المالية غير مسيطرة عمى جباية الكمارؾ والضرائب االنيا تجبي وجباية عا
عمى التجار ولكف ال تذىب يعني الدولة تذىب وجوب المستديـ مع االسؼ، لذلؾ ىذه المشكمة نحف الذي نحتاجيا ىذه الجمسة أف تكوف ىذه 

ائج حقيقية اتمنى مف االخ معالي الوزير واالات طيؼ باالعتبار حدد المسؤولية عمييـ نعـ يوجد حكومة لكف المسؤولية باالعتبار وزارة النت
ـو المالية أف تجد حموؿ ارتفع سعر الصرؼ وارتفعت المواد الغذائية االدوية المستمزمات يجب أف يكوف ىناؾ حؿ نحف نارج بجمسة تكممنا والي

( نائب ىذه الجمسة مميزة يجب أف يكوف ىناؾ حؿ نحف ننتظر حؿ وحؿ مكتوب ولتزاـ مف قبؿ وزارة المالية االاوة 585ور أكثر مف )الحض
( دوالر وىذا مبمغ جيد لذلؾ 855طالما ىناؾ فائض يعني الكتمة المالية الذي حصموا عمييا مف ابلؿ زيادة سعر النفط وصؿ اليـو أكثر مف )

حموؿ ليؤالء الفقراء أنا ال اتكمـ اعبلـ لكف يوجد ناس أاواني يتغدى وال يتعش ال يستطيع أف يجب عبلج وال يستطيع أف ينفؽ  نحتاج أف تكوف
عمى عائمة لذلؾ يجب يوجد حموؿ اتمنى بجمستنا أتت اعتباطية أو حضور اتمنى يوجد حموؿ تقولوف ال نستطيع ال يوجد حؿ نحف نضغط عمى 

أف تجد حموؿ وزارات أارى نزيد قضايا الضريبة الكمارؾ نعالجيا نحتاج حموؿ اتمنى مف معالي الوزير ونحف كمنا عندنا  الحكومة الحكومة يجب
 ثقة يوجد حموؿ ليذه الطبقة الفقيرة.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
ة النواب الكؿ يسأؿ عف أسباب تغيير سعر الصرؼ اذا تسمعني السيد النائب االوؿ والسيدات والسادة النواب أبدي برأي سياسي، السيدات والساد

أحد االاوة النواب أشار وقاؿ إلى غاية االف ال نعرؼ كيؼ تغير سعر الصرؼ وما ىي االلية وكيؼ أصبح وتغير سعر الصرؼ أمانة 
صمحة رئيس وزراء وما ىي المسؤولية وأمانة االابلقية تتطمب منا أف نكوف صريحيف وواضحيف أما الشعب ما ىي مصمحة الوزير وما ىي م

مصمحة نائب وما ىي مصمحة رئيس مجمس النواب أو كؿ مسميات الدولة مف تافيض سعر العممة الوطنية قبؿ قميؿ سمعت مف السيد النائب 
 5555في عاـ  5555قاؿ كؿ العالـ يدعـ العممة الوطنية لماذا في العراؽ أصبح العكس سوؼ أرجع لكـ إلى تسمسؿ أحداث حدثت في عاـ 

( مميوف برميؿ إلى دوف ثبلثة مميوف برميؿ بسبب جائحة كورونا وانافاض اسعار النفط 3955انافضت صادرات العراؽ النفطية مف ما يقارب )
 أويعني متزامنة مع انافاض اسعار النفط نزلت ايرادات الدولة أو الكميات المصدرة مف النفط إلى ثبلثة أرباع الكمية التي يصدرىا سنويًا 
جد يصدرىا بشكؿ يومي وبالتالي سنويًا ىذا يقمؿ مف ايرادات الدولة مع انافاض اسعار النفط االف العالـ كؿ وقؼ ال يوجد طمب لمنفط وال يو 

ؤولية مسمصانع تعمؿ وكاف أماـ الحكومة العراقية التزامات وكاف أماـ القوة السياسية المشكمة لمجمس النواب وايضًا المشكمة لمحكومة العراقية 
شرعة مجمس النواب بناًء عمى طمب الحكومة ىي الحكومة الحالية أوؿ  5555( مف عاـ 6تأدية التزامات الدولة أماـ مواطنييـ أذكر في شير )

( حتى يتمكنوف مف دفع الرواتب عمى ما أتذكر كاف القانوف يتحدث عف 6قانوف أرسمة الحكومة ىو قانوف االقتراض الداامي في شير )
( 85( يوجد عندىـ مبالغ مدورة سمح ليـ مجمس النواب اعطى ليـ غطاء تشريعي ىو االقتراض الداامي بقيمة )3,5(تريميوف و )85,5-86,5)

( أشير أتت تكممة لبلزمة المالية ال يوجد عندىـ نقود رواتب ال 5تريميوف تـ اصميا مف البنؾ المركزي مف احتياطات البنؾ المركزي بعد )
بالموازنة بعد امسة أشير طمبة الحكومة مبمغ عمى ما أتذكر أكثر مف  ؽ أرسموا إلى مجمس النواب قانوف تمويؿ العجز يوجد عجزيوجد نقود انفا

( تريميوف افض مجمس النواب إلى النصؼ وجمسنا في جمسة مطولة الفنييف مف الحكومة والفنييف مف المركزي اقتصادييف مف القطاع 35)
ضافة إلى معنييف في المجنة المالية في مجمس النواب وتـ اقراض الحكومة أو السماح لمحكومة باالقتراض بقيمة الااص ومف الجامعات باإل

( تريميوف عجزت الحكومة ايرادات الحكومة حتى فقط يدفع رواتب وال اندفعت مستحقات الفبلحيف في 35( يساوي )55+85( تريميوف، )55)
( وأتينا لؤلسبوعيف االايرة مف السنة المالية والتي ىي عاـ 88ف يمر بأزمة مالية حقيقية كمؿ شير )البمد كا 5558وقتيا التي عبرت لعاـ 

ادر وزير المالية قاؿ ال يوجد مبمغ لدفع رواتب الموظفيف ابتدًأ مف العاـ القادـ تريدوف أارج لؤلعبلـ اتحدث واالقتصادييف الذي معو والك 5555
 مبوا اجتماع لمقوة السياسية ىذا قرار سياسي يتعمؽ بقوة الناس يتعمؽ بإدارة الدولة يتعمؽ بحماية مقدرات الشعب،المتقدـ واالخ رئيس الوزراء وط
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كانت الحموؿ المطروحة االنية حتى تصرؼ رواتب الناس حتى تبقى ادمات عمى الحد الموجود وتعمؿ الدولة العراقية كانت الحموؿ المطروحة 
%( وكانت مقترح أار مقدـ تسريح موظفيف وأحالتيـ عمى التقاعد إجباري وكاف مقترح أار ايقاؼ 35التافيض )تافيض رواتب الموظفيف قيمة 

ة إلى كؿ المشاريع والادمات في كؿ االماكف وايقاؼ الموازنة االستثمارية وكاف مقترح أار االقتراض الداامي والاارجي ىذه المقترحات باإلضاف
تارياية والكؿ معني بإدارة الدولة والكؿ معني بأيصاؿ البمد إلى بر االماف ىؿ نسمح لمحكومة العراقية سعر الصرؼ ونحف أماـ مسؤولية 

بالمرور عمى صندوؽ االجياؿ الذي ىو احتياطي المركزي الذي دائمًا مف نعطييـ غطاء ما ىو االقتراض الداامي ىو حسـ سندات لدى البنؾ 
المالية حاليًا بدلنا نقود الدولة بورقة تسحب مف االحتياطي وتوضع مكانيا سند قابؿ لمتداوؿ موثوؽ المركزي نارج مف عند نقد ونعطي سند مف 

عممينا ىو سحب لمنقد نعطي غطاء مرة أارى يذىب يسحب االحتياطي المتبقية العممة العراقية تنيار وأف قوة العممة يمكف الكثير منكـ 
د امامكـ ىؿ نسمح بتافيض رواتب الموظفيف ىؿ نسمح احالة الموظفيف لمتقاعد ىؿ نسمح ايقاؼ اقتصادي قوة العممة بقيمة االحتياطي الموجو 

كؿ ما اسمة ادمة في مؤسسات الدولة ما كاف الايار متاح وكانت الايارات المطروحة كميا تطبؽ كاف موقؼ لمقوة السياسية أف ال يمكف 
ضرر مف االاريات ال تعديؿ سعر الصرؼ تعديؿ سعر الصرؼ االف يتحدثوف أقؿ  ويًا ما كاف الايار الذي ىوالمضي بكؿ ىذه االجراءات س

( 55( تريميوف لو ما متعدؿ سعر صرؼ مف أيف تأتوف )55( تريميوف تعديؿ سعر الصرؼ حقؽ ايراد إلى وزارة المالية )85عف ايرادات متحقؽ )
اسأؿ الحكومة ال أعرؼ الطريقة وزارة المالية ورئيس الحكومة طريقة عرضيـ تريميوف تصرفوف الرواتب أنا اسأؿ وزير المالية مف أيف تأتوف أنا 

( تريميوف ال يوجد أف أدفع راتب ال يوجد 55مشكمة لمناس وحموليا تكوف المفروض أكثر توثيقًا يصاراوف الحقيقة يقوؿ أنا ىذا الذي حقؽ )
( تريميوف انتـ اليـو تمثموف 55قيقة ىذا التعديؿ سعر الصرؼ حقؽ )عندي دواء وال يوجد كذا السكوت عمى المشكمة يسبب مشكمة أكبر الح

ذا 55الشعب وأنا جزء منكـ أذا نريد أف نذىب إلى تافيض سعر الصرؼ عمينا أف نبحث عف ىذه ) ( تريميوف كيؼ نأتييا إلى وزارة المالية وا 
ة المشاكؿ الطبقات الفقيرة إلى الطبقات الدنيا كـ يحتاج بقى سعر الصرؼ أضـ صوتي إلى صوتكـ ال يتـ تمرير سعر الصرؼ ىذا دوف معالج

لغ لمحصة التموينية حتى نأمف الحصة غذائية لمناس كـ يحتاج ادوية نوفرىا لمناس مستمزمات الحياة اليومية ادوية ومواد غذائية وتوفير مبا
توفؽ بو الحكومة سيمنا ليا االجراءات ولـ توفؽ بيذا االجراء إذا الرعاية االجتماعية أو اليات لتشغيؿ الناس حتى نوفر قوة يومي ىذا العبلج لـ ت

معالي وزير المالية ومف ابللؾ إلى الحكومة العراقية الحاجة ممحة الموجود بما يتعمؽ بسعر الصرؼ ولكف بنفس الوقت عميكـ أف تأمف  ما كاف
لضرورات لمناس حتى ما تتضرر الطبقات الفقير اليـو ىؤالء الضرورات قبؿ المضي بالمعالجة االف يجب أف نفكر كيؼ نعالج كيؼ نوفر ا

كؿ واحد مف حي ومدينة وكؿ واحد مف مكاف المداابلت كثيرة ىو ينقؿ معاناة ناس إلى مجمس النواب أرجع وأذكر  وااواتكـ مف النواب ااوانكـ
ىذا كاف قرار غير مدروس قرار  5585الصرؼ في عاـ  اواتي النواب أكبر صفقة فساد مر بتاريخ الدولة العراقية ىو تغيير سعرأأاواني و 

جمس الصندوؽ النقد الدولي وجمس البنؾ الدولي  5553لصالح منتفعيف قرار لصالح جيات مسنودة متنفذة بالدولة العراقية في حينيا بعد عالـ 
النفطية وحجـ نمو السكاني أف العممة تصبح  ( إلى االماـ رؤى أف امكانية العراؽ عمى حجـ صادرات55مع الماتصيف باالقتصاد ويدرسوف )

لصالح منتفعيف تـ تنزيؿ سعر الصرؼ حتى يحولوف الكتمة  5585وعاـ  5588( في حينيا أتينا بقرار جرت قمـ المعنييف أعني في عاـ 8555)
( مميار 855تة يعني مثبًل المتنفذ فبلف كاف عند )النقدية الدينار العراقي إلى قيمة أعمى بالدوالر اعادة رؤوس االمواؿ ىي مف الدوالر العممة الثاب

( 855( أو )855( مميوف دوالر إذا تحوليا عمى سعر الصرؼ مف تغير سعر الصرؼ بدوف سابؽ إنذار أصبحت )855في حينيا تجمب )
( مميار عراقي 38الحركة )( مميار اضافي عمى سبيؿ المثاؿ لمحصر ربح بيذه 38( مميار بقى عند ما يقارب )888555مميوف دوالر تكمؼ )

التي كانت االمواؿ وفرة  5583و 5585و 5588و 5585في حينيا قيس حجـ العقود التي كانت موجود في الدولة العراقية وحجـ النقد عاـ 
رؤوس أمواؿ وكميا تحولت إلى أرصدة نقدية اارج العراؽ أنا ال أدعي الكؿ ولكف ىذه الحركة النقدية أصبحت في حينيا وتحوؿ أشااص إلى 

في عشي وضحيا يذىب أف يقترض أحد النواب قاؿ عمؿ ميـ قاؿ المعمومة مف الذي أارجيا يوجد ناس كانت تعرؼ سعر الدوالر سوؼ ينزؿ 
إلى دوالر بعممية بسيطة يوميف حولتو إلى ممياردير ىذه الصفقات التي نبحث عمييا وأيف  ومصارؼ دينار عراقي تـ تحويم ذىبوا لبلقتراض مف

ذىبت نقود الدولة ىذه أصبحت بالميمى ويـو االف أذا ترجعوف إلى سعر الصرؼ أنا اعرؼ حجـ المعانة التي تستشعروف مف مواطنيكـ ولكف 
بعض المصارؼ االىمية سوؼ تستفاد بإعادة سعر الصرؼ بمميار دوالر وأنا سوؼ اعطيكـ ماذا سوؼ يحصؿ مصارؼ اىمية إيداعاتيا لدى 

راقي بالدينار العراقي مجرد أف نرجع سعر الصرؼ بدؿ ما تأتي ىـ نفس االلية سوؼ تكوف االلية صالح إعادة سعر صرؼ البنؾ المركزي الع
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العممة  المبالغ بالدينار يكوف أكثر بالدوالر ىذه فرقيا مميار دوالر نعـ كنا نبحث عف مصمحة القطاع الااص ولكف ىذا التبايف السريع في ادارة
ا طبقة فقيرة ويامؽ عندنا طبقة يعني عالية جدًا أرجع وأقوؿ عمينا نفكر بالحموؿ وزارة المالية تتحمؿ المسؤولية الكاممة تضع النقدية يامؽ عندن

مر وال يمكف أف ؼ يكوف قرار المجمس حدي بيذا األالحموؿ حتى نستطيع أف ندعميا بيذه االجراءات أما إذا ال تستطيع أف تضع الحموؿ سو 
لضرر الذي يقع عمى عاتؽ المواطنيف أرجع وأكرر الغذاء الدواء والطبقات الفقيرة الذي تـ ذكرىا كؿ السيدات والسادة النواب نسمح باستمرار ا

ىذه تكوف أولوية الدولة أولويات الحكومة مجمس النواب سوؼ يراقبيا بشكؿ واضح وبشكؿ صريح وأرجع واقوؿ أف ىذا الفرؽ الذي حدث بسعر 
( تريميوف الذي أمنة مفاصؿ كثير لمدولة العراقية أمنة الرواتب بدؿ ما يكوف ىناؾ اصـ رواتب أمنة انفاؽ في 55لمالية )الصرؼ حقؽ لوزارة ا

( 55( تريميوف ترى قميؿ ترى كثير أعطيني البديؿ ما ىو البديؿ لتحقيؽ ىذا االيراد بػ)55مؤسسات كثير السيد النائب أنا اتحدث عف ىذا الرقـ )
اليـو نواب انتـ اليـو تتحمموف المسؤولية وأنا معكـ اتحمؿ المسؤولية وكمنا نحمؿ المسؤولية لمحكومة عمى الحكومة أف تجد وتعمؿ تريميوف أنتـ 

إلى لنا اطة إلى مجمس النواب تقوؿ أنا سوؼ أعمؿ ىذه المعالجات واحد أثنيف ثبلثة أربعة معالي وزير المالية كـ تحتاج حتى تقدـ لنا رؤيا 
 نواب تقوؿ أنا اعتقد ىذه الحموؿ لمعالجة المشاكؿ في الطبقات اليشة والفقير.مجمس ال

السيد معالي الوزير أجابو كـ تحتاج وقت أنت رجؿ مؤتمف كـ تحتاج وقت حتى تقوؿ ىذه الحموؿ اعتقادىا بما يتعمؽ بمعالجة أثار سعر 
 الصرؼ عمى الطبقات الفقير واليشة كـ تحتاج لتظمينيا.

 -عبد األمير عالوي )وزير المالية(: السيد عمي -

ذا تريدوف مقترح مف الحكومة.أا تريدوف حؿ مقترح مف عندي ابلؿ أصبح عمينا ثبلثة أشير أفكر بيذه القضية أذ  سبوع وا 
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

 كبل نريد مف عندكـ مف وزير المالية تقوؿ لنا ىذه الحموؿ.
  -زير المالية(:السيد عمي عبد األمير عالوي )و  -

الحموؿ أنا اعتقد تكممت عنيا سابقًا السيد الرئيس عدد مف المرات، لكف حتى تتطمب تشريع بدوف شؾ وحتى تتطمب تشريع بتطمب موافقة 
 الحكومة وموافقة المحكمة االتحادية بأف ىذه الحكومة حكومة تصريؼ أعماؿ.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
اجراءات تشريعية مجمس النواب مصدر السمطات أنا أريد استفيد مف ابرتؾ المالية تقوؿ لنا ىذه الحموؿ نحف نحير معالي وزير المالية ىذه 

 بالجانب التشريعي.
 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -

لمعالجة االزمة ارتفاع االسعار العالمية ( تريميونات دينار 7-5ابلؿ شير استطيع أف اعطيكـ مشروع كامؿ متكامؿ يتطرؽ عف تحويؿ تقريبًا )
 ليس أزمة تغيير سعر الصرؼ.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 وتأثير أثار سعر الصرؼ عمى الطبقات اليشة ممكف اسبوعيف.

 -السيد عمي عبد األمير عالوي )وزير المالية(: -

أسبوعيف ويجب أف تعرض عمى مجمس الوزراء السيد رئيس ال استطيع اعتقد ممكف أنا اعمؿ عمييا لكف بصورة اولية ليس بصورة نيائية ابلؿ 
 أف اارجيا.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
 . ةالي الوزير المالية ننتظرؾ الرؤيابلؿ اسبوعيف السيد مع

 -اليائب: -
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التصاالت قانوف الموازنة موجود يجبر وزارة ( يوجد بو ايرادات بالضريبة بالنقؿ كميا اصبحت لممقاوليف مميارات ا53السيد الرئيس في الموازنة )
ؿ ما تكتب المالية بجباية االيرادات وزارة المالية تصدر كؿ سنة تعميمات تنفيذ قانوف الموازنة حبر عمى ورؽ مديرية المرور العامة تعقد عقود بد

العقود  لممستثمر بالتالي ايراداتنا ذاىبة إلى  جوية بدؿ ما ىي تستثمر تجبي االمواؿ وتعطيالايرادات المرور تعطييا لممستثمر الاطوط 
 ايراداتنا وىذه موجود في الموازنة.  دة المالية ال تعمؿ نحف نحتاج نعظالمستثمريف وزار 

 -:قاسم حسن اليائب محما خميل -
ت شجاعة السادة النواب يجب أف يحدد السيد الرئيس الشعب العراقي اليـو ينتظرنا يعني جنابؾ قاؿ حموؿ السيد الوزير أمر بأف تكوف ىناؾ قرارا

 السقؼ الزمني أنا اعتقد سعر الصرؼ مرىوف بإقرار الموازنة يجب أف نذىب إلى إقرار الموازنة ثـ الدستور اعطى لنا إلية.
 -السيد رئيس مجمس اليواب: -

ي العراقي بالتشاور مع وزارة المالية سعر سعر الصرؼ أاواف ليس لو عبلقة بالموازنة ىذا سوء فيـ سعر الصرؼ يتـ تحديد البنؾ المركز 
الصبلحية لسعر الصرؼ ىي صبلحية  5558( 3( نياية شير )4والموازنة اقرت في شير ) 5555( 85الصرؼ ىذا الذي تغير في شير )

برميؿ النفط نحف ثبتنا السعر البنؾ المركزي مع وزارة المالية نحف مف أتينا في قانوف الموازنة يجب أف نثبت سعر النشرة البنؾ المركزي أماـ 
 الذي حدد البنؾ المركزي لـ يجتيد مجمس النواب بالسعر، ليس ىناؾ عبلقة قانوف الموازنة بسعر الصرؼ.

 -:.قاسم حسن اليائب محما خميل -
اء مجمس النواب تشكيؿ بالتأكيد أحد النواب تطرؽ لموضوع ميـ السوؽ متقمب عمى ىذه الفترة الزمنية أطمب مف السيد الرئيس والسادة اعض

مف جراء لجنة مع وزارة المالية البنؾ المركزي إعطاء اطمئنًا لمسوؽ العراقي، السيد الرئيس اطمب مف معالي الوزير الوفرة المالية التي تحققت 
اعتقد ىناؾ وفرة مالية حقيقية زيادة في انتاج النفط أسعار النفط اروج العراؽ مف البند السابع تعويضات الكويتية ىذه المحطات الواعدة أنا 

، يوجد عندي موضوع أار السيد رئيس مجمس النواب السادة اعضاء مجمس النواب المحتـر ىناؾ موضوع 5588تصرؼ لمفقرات الموازنة لعاـ 
تقى عمى عاتقيا كما ينبغي ثـ ميـ تعويض النازحيف العائديف إلى ديارىـ ىناؾ استغاثة وزارة اليجرة والميجريف لـ تقـو بواجباتيا الدستورية المم

( مميار دينار اصص ال سنجار لـ يصرؼ دينار 85يزيديف ألعمار مدينة سنجار )ىناؾ امواؿ ماصص لقضاء سنجار المنكوبة ألاوتكـ األ
واحد كتعويض ليـ  يزيديف قرت في مجمس النواب مشكورة ىذا القانوف لـ يصرؼ دينارواحد ليذه المدينة المنكوبة تاصيصات المالية لنجات األ

( مميار دينار عراقي مجمد حسب 855لنازحيف ولمدينة الموصؿ المنكوبة ىناؾ )االمنكوب و  أطمب السيد الرئيس التفاتة كريمة ليذا القضاء
 المعمومات لدينا تـ التاصيص ىذه المبالغ وصرفت لكف إلى حد االف لـ تصرؼ عمى االرض.

 -السيد رئيس مجمس اليواب: -
سيد وزير المالية نحف باالنتظار االجابة عمى ما ورد مف السيدات والسادة النواب يتـ تمايصو كؿ تحدث عف الطبقات الفقيرة يتـ معالي ال

تمايصو ابلؿ اسبوعيف ويتـ أرسالو إلى مجمس النواب نتمنى عصارة جيدؾ في ىذا االمر كيؼ ممكف أف نعالج دوف المساس بالطبقات الفقيرة 
سبوعيف يبقى ؾ االجابة المجمس ينتظر االجابة مف جنابؾ ابلؿ اسبوعيف ترسميا إلى مجمس النواب وابلؿ ىذه الفترة ىذه االوانتظر مف جناب
في مجمس النواب ومع المالية في وزارة المالية مع المعنييف في الشأف االقتصادي لنتحمؿ مسؤولية سويًا في معالجة ىذا  عنييفالتداوؿ بيف الم

 الممؼ.
( نائب مفاد الطمب سبؽ وأف تـ تكميؼ وزير النفط في حكومة تصريؼ 885ت والسادة النواب وصؿ إلى رئاسة المجمس طمب موقع مف )السيدا

والبالغ إلى وزارة  5555( لسنة 859( مف قرار مجمس الوزراء رقـ )3االعماؿ الحالية بمياـ رئيس شركة النفط الوطنية العراقية بموجب الفقرة )
 نود أف نبيف ما يمي: 9/9/5555ب االمانة العامة لمجمس الوزراء دائرة شؤوف مجمس الوزراء والمجاف ذو العدد كذا في النفط بكتا

( أواًل أف يرأس الشركة موظؼ بدرجة وزير لو ادمة ال تقؿ عف 7قد حددت المادة ) 5588( لسنة 4أف قانوف شركة النفط العراقية رقـ ) -8
ور ىذا وفؽ االجراءات الدستورية وبالتالي أف قرار التكميؼ اعبله ماالؼ واضحة كوف الوزير الحالي المكمؼ ال ( سنة ويعيف وفؽ لمدست55)

( سنة ولـ يتـ عرض عمى مجمس النواب وفؽ اجراءات الدستورية وعمية أف قرار 55ينطبؽ عمية شرط الادمة حيث أجمالي ادمة أقؿ مف )
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ذلؾ مشروع تعديؿ القانوف اعبله الذي تـ اعداد لو في الدورة النيابية السابقة ينص عمى عدـ االجازة  تكميفو ماالؼ ليذا البند باإلضافة إلى
 تعييف شركة النفط الوطنية وكالة.

ر يأف مف أىـ أسباب تشريع قانوف شركة النفط الوطنية ىو فصؿ إدارة الثروة النفطية والغازية عف وزارة النفط وبالتالي أف تكميؼ نفس الوز  -5
 القانوف مف أىدافو. وقد افرغ وزير النفط بإدارة شركة النفط الوطنية باإلضافة إلى وظيفة

الذي  5555سنة ل( 859أطمب مف السيدات والسادة النواب التصويت عمى الغاء قرار مجمس الوزراء بالفقرة ثبلثة قرار مجمس الوزراء رقـ )
 لوطنية إضافة إلى وظيفة لماالفة شروط القانوف.يقضي بتكميؼ وزير النفط بمياـ مدير شركة النفط ا

 أطالب مف المجمس التصويت.
 (.874الحاضريف )

 الموافقة(التصويت ب )تم
( نائب بطمب إلى رئيس مجمس النواب السيد النائب االوؿ 55السيدات والسادة النواب، تقدـ النائب حميد عباس الشببلوي وفي معيتي أكثر مف )

ـ بالموافقة عمى تشكيؿ لجنة نيابية ماتصة بالتحقيؽ لتقصي الحقائؽ والكشؼ عف مصير المتظاىريف المغيبيف والسيد الرئيس تفضمك
والماطوفيف وجرحا التظاىرات ومتابعة ممؼ المتظاىريف السممييف وتقديـ الدعـ واالسناد لجنة مف قبؿ رئاسة المجمس أسماء المجنة بموجب 

زاير النائب محمد  انائب ميساف عبد الرضائب فبلح اليبللي النائب سجاد سالـ النائب حيدر طارؽ شماي الالطمب المقدـ النائب محمد نوري الن
عبد االمير عنوز النائب حميد الشببلوي النائب عبلء كامؿ الركابي النائب نداء حسف ماضي النائب باسـ ازعؿ اشاف النائب حيدر محمد 

عبله النائب عبلء الركابي رئيس ليذه أيرأس المجنة مف النواب المذكور  ب كاظـ الموسوي، مف منكـ أفحبيب السبلمي النائب داود العيداف النائ
المجنة اطمب مف المجمس التصويت عمى تشكيؿ ىذه المجنة بموجب النص، يجب أف يتحركوف بشكؿ أوسع أطمب مف المجمس التصويت عمى 

 تشكيؿ ىذه المجنة، تصويت.
يؼ ليا ااتصاصات وممؼ المفقوديف بشكؿ عاـ ضحايا االجيزة االمنية نعـ ال يوجد اعتراض عمى المبدأ البعض يضبممؼ المغيبيف بشكؿ عاـ 

منية بالمظاىرات نفس المظاىرات حتى تضاؼ ىذا البند ورأي السيدات والسادة النواب ليس تسويؼ السيدات والسادة جيزة األيجب أف أكمؿ، األ
طمب أار لجنة نيابية ماتصة بتحقيؽ والتقصي الحقائؽ والكشؼ عف مصير المتظاىريف المغيبيف والماتطفيف النواب عندي الرأي التالي ىذا 

منية وتقديـ الدعـ ممييف واالعتداء عمى المؤسسات األمنية ومتابعة ممؼ قتمة المتظاىريف الساىرات مف أبناء الشعب والقوات األوجرحى التظ
سماء حتى اليـو أاذ مس بااتيار األس ىذا يكوف صيغة القرار المجنة نصوت عمييا تاولوف رئاسة المجواالسناد لمجنة مف قبؿ رئاسة المجم

التصويت والحقًا الذي يريد االنضماـ بالجنة لماذا نمنعو جيد ال تاتصر يوجد نائب يريد أف يبدي بيذا الموضوع ىو ىذا الذي حدث تـ 
أ وتاوؿ سماء المقدمة، اطمب مف المجمس التصويت كما قر بإضافة أو حذؼ أسماء مف األلمجمس االاتصار النص الذي قرأت وتاوؿ رئاسة ا

  .سماءرئاسة المجمس بااتيار األ
       (الموافقةب التصويت تم)

رىاف المعموري جيودكـ لنجاح ىذه الجمسة شكرًا لمسيد المستضيؼ السيد النائب المستضيؼ بلواب، اهلل يعينكـ ويعيننا شكرًا السيدات والسادة الن
متابعة الممفات وىذا دور المجمس لمرقابة عمى كؿ بديمقراطية ىذا دور المجمس مف أزرىـ السيدات والسادة النواب لممارسة ىذه الفعالية اللشكرًا 

االوؿ إلكماؿ المجاف ىـ إلى السيد النائب ءتقميف إكماؿ توزيع أو تقديـ اسمااطمب مف رؤساء الكتؿ النيابية والنواب المس ،مؤسسات الدولة
لجاف اجمسة انتااب رئيس الجميورية وايضًا التصويت عمى تشكيؿ لاالسبوع القادـ جمسة انتااب رئيس الجميورية سوؼ نعممكـ بالوقت المحدد 

 لنيابية.إلكماؿ توزيع السيدات والسادة النواب عمى المجاف ا هوبعد غديـو  النيابية أطمب مف رؤساء الكتؿ أف يستمر اجتماعاتيـ
 ترفع الجمسة.

 ( مساًء.9:26رفعت الجمسة الساعة )

 


