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 ( 25 )م ـة رقـجلس
 م( 30/00/2004) الخميس

 

 محضـر الجلسـة/ م
 .نائبا  ( 072: )عدد الحضور 

 .ظهرا  ( 00:50)بدأت الجلسة الساعة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

ول  الفل  التشريع  األو  ونبدهاا والعشرين من الدورة اإلنتخابية الثالثة السنة التشريعية األ الخامسةنيابة عن الشعب نفتتح الجلسة 
 .بقراءة آيات من القرآن الكريم

  -:النائب عرفات كرم مصطفى برايم -
 .القرآن الكريمآيات من  يتلو
- :السيد رئيس مجلس النواب -
عن الذين  ية والبدالءأداء اليمين ا لدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكوم: الفقرة ثانيا  * 

 .شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية
يقدم فيه السيد  رئيس ائتالف متحدون لإللالحمقدم من السيد أسامة عبد العزيز النجيف  إستبدا  عضو مجلس لدينا بهذا اللدد كتاب 

 .النواب وام من محافظة نينوى ف  عضوية مجلس ميزر حمادي سلطان يوسف بديال عن النائب خالد متعب ياسين حسن
عن كتلة  من النالريةقدم فيه السيدة خديجة جابر الموسوي ي  رئيس كتلة مستقلون لدينا كتاب آخر بتوقيع السيد حسين الشهرستان  

 .يتم استدعائهم لتأدية القسم. رأستوز عن السيد عاد  فهد الشرشاب الذي  مستقلون بدلا 
من السيد وزير المالية والسيد وزير النفط والسيد وزير التخطيط والوفد المرافق  ودنا أن نرحب بالسادة ك   مجلس النواب ب باسمنحن أيضاا 

لدينا بعض الفقرات ننجزاا ثم نعود إل   .بهم وسهالا  فأاالا  ،ضمن السياق الطبيع  4102لهم للحديث حو  الموازنة العامة التحادية لعام 
      .ء السادة لتأدية القسميتم استدعا .اذا الموضوع المهم

- (:نقطة نظام)النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني  -
ة الرئاسة جدو  أعما  مجلس النواب األسبوع  بالتنسيق مع رهساء اللجان أَتْعد اي)من النظام الداخل  لمجلس النواب  (73)المادة 

 (.األسبوعية بيومين عل  األق األول   قب  انعقاد الجلسة المختلة وتقوم بتوزيعه أو تبليغه لألعضاء
سيدي الرئيس ليس من المعقو  أن يعرض جدو  أعما  مجلس النواب عل  لفحة الموقع الرسم  لمجلس النواب اليوم اللبح و نرى  

بالنظام  ار إليهلذا أطالب بتقديم جدو  العم  كما مش ،الدولة العراقيةف  أام وزارات من فيه أنه يحتوي عل  استضافة ثالثة وزراء 
      .الداخل 

 الدورة اإلنتخابية الثالثة

 األولىلتشريعية  ا السنة

 التشريعي األولالفصل  
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- :السيد رئيس مجلس النواب -
ها ديوبينا لهم بأن الحكومة لوتم عرض اذا الموضوع بشك  واضح ة الرئاسة و رهساء الكت  النيابية أكان يوم أمس لقاء ضم أعضاء اي
 .عد جدو  األعما وعل  ضوء ذلك أ   ،سم اذا الموضوع يوم أمس الساعة الثالثة علراا فح   ،الرغبة بالمج ء إل  مجلس النواب

 .(يؤدون اليمين الدستوريالبدالء السادة النواب )
فلتتفضل اللجنة األخيرة  للبطولة ةالبار أولمبيالفقرة الثالثة بيان من لجنة الرياضة والشباب حول اإلنجازات التي حققها وفد *  

ن حققوا أوسمة الذاب ف  البطولة األخيرة والت  فيها مثلوا العراق فك  مجلس النواب وام األبطا  الذي باسمنرحب بالضيوف . المختصة
             .تحية من قب  مجلس النواب لهم

- :(نقطة نظام) محمد الحسني النائبة حمدية عباس -
من ( 10)ناداا للمادة إست عضواا ( 71)موقع من أكثر من  قب  أكثر من أسبوعينباا لحضرتكم لالسيد رئيس مجلس النواب سبق وأن قدمنا ط

 .الدستور
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .ة الرئاسة والت  تتضمن الطلبات المقدمة من السادة األعضاءأسوف أعود إل  قرارات اي
   -:الفائزالنائب عامر حسين جاسم  -

  (مرافق).ف  كوريا الجنوبية بمناسبة النجاز الذي حققته رياضة البارالمبية العراقية يقرأ بيان لجنة الرياضة والشباب
- :السيد رئيس مجلس النواب -

أيضا أدعو السادة والسيدات أعضاء مجلس  ،وام يستحقون منا ك  التقدير والتكريم نتقدم بالتهنئة والتبريكاتأيضاا باسم مجلس النواب 
 .تلويت .عل  دعوة لجنة الرياضة والشباب لتكريمهم النواب للتلويت

 .(لموافقةتم التصويت با)
 لدينا بعض التلويتات

 .منحة النازحين التصويت على: الفقرة رابعا  * 
بتخليص مبلغ مليار دينار لغرض توزيعها عل   4107/ 41/8ف   (01)ف  الدورة الماضية حللت موافقة مجلس النواب بجلسته رقم 

لغرض توزيع المنحة أعاله  بتشكي  لجنة 9/01/4107ف  ( 7137)السوريين ف  إقليم كردستان، لدر األمر الديوان  بالرقم  نجئيالال
وتم شراء مواد أغاثية  ،واناك تفليالت مقدمة إل  رئاسة المجلس ف  الدورة السابقة فيها ك  أوجه اللرف ف  اذا اإلطار عل  الالجئين

مليون دينار مخللة وفقاا للغرض الذي تم  (441)وبق  مبلغ مقداره ( وأدوية وغيرااومواد غذائية طانيات ب)من قب  اللجنة أعاله 
حت   مجلس النواب الوت عليهسبق وان الذي  مليون دينار  (441)اذا المبلغ  اناك طلب قدم بهذا الخلوص بتحوي  ،التلويت ألجله

اللجنة  .بإشراف لجنة النازحين الت  شكلها المجلسواللجنة ة الت  تم تشكيلها سابقاا من قب  ذات اللجن نتلرف عل  النازحين العراقيي
 الدائرة القانونية مدير عام و  الماليةالدائرة  مدير عام والبرلمانية  الدائرة تمث  مدير عام وت عليها المجلس سابقاا لالمختلة بالتوزيع والت  

 . والدائرة البرلمانية و  أمن مجلس النوابه أقدم مس مديرو البرلمانية  الدائرة مدير عام معاونو 
مليون دينار والذي سبق وأن خلص للنازحين  (441)المبلغ المتبق   اآلن أطلب من المجلس التلويت عل  القرار اآلت  او تحوي 

الت  ت اللجنة وبأشراف لجنة النازحين من قب  ذاالسوريين واو المبلغ المتبق  من مبلغ المليار تحويلها ك  تلرف إل  النازحين العراقيين 
 .تلويت. تم التلويت عليها داخ  المجلس

- :(نقطة نظام) سماعيل عزيزاسيروان عبداهلل  النائب -

http://ar.parliament.iq/Attachments/ses251.pdf
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يجب  هفعليالبرلمان أعتقد أن اذا الموضوع قد لوت عليه من قب   ،انالك آلف من النازحين والمهجرين من كوبان  إل  إقليم كردستان
 .عل  النازحين من كوبان  وشكراا المبالغ  اذهن تلرف أ

- :السيد رئيس مجلس النواب -
لرفها ف  ب ن اذه األموا  اآلن ا  معطلة ألنه قد تم اتخاذ قرار سابق، االسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب فقط أوضح المسألة

م من قب  اللجنة المختلة د  والطلب الذي ق   ،المبلغ مجمد اآلن واذا ،العراقف  عل  النازحين السوريين  السنة الت  تم اتخاذ القرار بشأنها
 او تحويلها حت  تلرف عل  النازحين العراقيين

- :النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف -
 ن من كوباالمبلغ يخلص لكرفانات للنازحين السوريين ف  محافظة داوك أود ان  ،أنا كنت لاحبة الطلب بالنسبة للنازحين السوريين

 . ل يلرف عل  أساس بطانيات أو مواضيع أخرىيلرف رجاءا أي مبلغ  وجونيه ف  داوك،
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 . أطلب التلويت الكترونياا . واناك أشراف من قب  لجنة النازحين ،اللجنة المختلة به ةاذا الموضوع مكلف ،عدم الدخو  ف  التفالي 
 .(الموافقةالتصويت بتم )

- :نائبة أشواق نجم الدين عباس الجافال -
بأن األموا   ، أشتكوامجلس محافظة نينوى نحن يوم أمس استضفنابالتال  . نحن نخلص أموا  لكن لم تكن اناك متابعة ،سيدي الرئيس

لت  لألمور اتخلص تخليص األموا  عند حبذا اي ،منها ايستفادو  نتخص النازحين بالتال  ل ل تخلص ف  أمورالت  تخلص 
 .ل أن ت هدر يحتاجها النازح

- :السيد رئيس مجلس النواب -
يمكن تقديمها إل  اللجنة المختلة بهذا اإلطار  السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين لديهم مالحظات بخلوص عملية التوزيع

 .وأيضاا ا  خاضعة ألشراف لجنة النازحين الت  شكلها البرلمان
بالنسبة لنا وفق الدستور  .تحدث عن تمديد الفل  التشريع ت من الدستور العراق  (18)لمادة لويت، تعلمون ان امعروضة للتقضية ثانية 

يتم تمديد الفل  التشريع  لدورة انعقاد مجلس النواب بما ل يزيد )تتحدث  أولا  (18)نص المادة و  ،األو  اليوم ينته  الفل  التشريع 
 ات الت  تستدع  ذلك بناءا عل  طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النوابنجاز المهمعل  ثالثين يوماا إل

 .(أو خمسين عضواا من أعضاء المجلس
إجراء بناه الدستور مباشرةا عل  إجراء  آخر واو طلب من رئيس او من الدستور  (18)ف  المادة إن تمديد الفل  التشريع  ثانياا  

 .رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب الجمهورية أو
دم اذا الطلب من قب  السيد رئيس مجلس النواب وأرجو وقد ق   آخر مدد الفل  التشريع  لمدة شهران ناآلن من لالحيتنا  ،بطبيعة الحا 

 .تلويت. تعضيد اذا الطلب من قب  السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب
  .(ديد الفصل التشريعيتم التصويت بالموافقة على تم) 

اذه التلويتات تحتاج  ،لدينا تلويتات مهجلة حو  اعتراضات مقدمة تتعلق بلحة عضوية بعض السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب
 لدى اسمه الذي ليس لديه باج ممكن أن يسج  .للحضور يعتبر تثبيت رسم اذا  ،اآلن نثبت الحضور لمعرفة عدد الحاضرين. إل  الثلثين

 .المقرر
 ،إذن النلاب موجود ،الممتنع يجب أن يثبت حضور ،ليس لديهم باجاتنواب  (1)اناك  ،إذن يوجد لدينا نلاب( 409)النلاب او 

 .(نعم)بـ، ومن يعترض عل  لحة عضوية الشخص يضغط اآلن سوف أذكر األسماء وأطلب التلويت عل  ذلك
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منهم قد قدم طلبه بشك  منفل  عن  وكال  و السيد ضياء مضح  عل  أحمد ناظم نجم  و السيد عتراض من السيد عدنان ذياب غنامإ: أولا 
من  األلي  السيد أحمد عبد اهلل عبد خلفوالذي كان عضواا بديال عن العضو مشعان ركاض ضامن  النائب عل  السيدإعتراض  .اآلخر

 .ن ركاض ضامن بسبب لدور أحكام قضائية بحق النائبمعترض عل  عضوية السيد مشعاوأوجه العتراض كان أحدام  ائتالف العربية
السيد عضوية واآلخر معترض عل  . واألخر معترض يطالب بمنحه المقعد النياب  المخلص للسيد أحمد عبد اهلل خلف كون المقعد شاغر

 .مشعان ركاض ضامن بسبب أدعاء تقديمه شهادة ليست أللية
يلوت،  مشعان ركاض ضامن يعترض عل  عضوية من .ليس عضواا  ض ضامنمن يقو  أن السيد مشعان ركا ،أطلب التلويت

           .تلويت
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .يتوقف التلويت وي عادعدم الخروج،  ،السادة والسيدات النواب إذا سمحتم
- :(نقطة نظام) النائب حسن حلبوص حمزة نصيف الشمري -

بغض النظر  ،دعيات الت  تقدم يجب أن يزود بها أعضاء مجلس النوابالم   .حسب القانونبأي طعن بلحة العضوية له طريق مرسوم 
 رإن اذه الوثيقة الدراسية غيبيجب أن يكون اناك أثبات أمام السادة أعضاء مجلس النواب  ،نهععن الشخص المطلوب سحب العضوية 

ل بناءا عل  طلب يقدم ،المعن بحق النائب لحكم اللادر لبوجود إدانة أيضاا كون اناك إثبات يويجب أن  ،لحيحة اذه سابقة خطير  ،وا 
وبالتال  أي طلب مقدم بناءا عل  مدع  ونطلب تلويت مجلس النواب  ،أو وزير أو درجة خالة ،أي عضو برلمان ،وكلنا معرضون لها

  .الموضوع يحتاج إل  إثباتات .سوف تلبح إلطفافات وتخندقات
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .قدم الطلبقب  م نم   اذا إدعاءان ة الرئاسة أعل  مالحظة اي لقد ذكرت بأنه بناءا 
  .للموافقة عل  عدم اللحة بهذا األمر حينما استلزم الثلثين المشرع العراق  حلن عضو مجلس النواب :ثانيا
إذا لم يوافق قرار َمن يقدم الطلب  هافييعترض ك  األوراق سوف تحا  إل  الجهة الت  ممكن أن  ،مجلس النواب ليس محكمة: ثالثا

  .اتتاآلن نمض  بالتلوي .ما يريدالمجلس 
- :النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري -

 .يجب ان تعطين  فرلة
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .ليس شرطاا عرض األمر
 

- :النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري -
، ودخلت بها اإلنتخابات أربع مرات إلنتخاباتامفوضية ة ووزارة التربية واألللية موجودة لدى وزارة الخارجيأنا شهادت  نظامية ملدقة من 

 .عل  سحب طلب اإلستجوابواذا إدعاء باط ، اناك ساومون  
- :السيد رئيس مجلس النواب -

يعترض عل  قرار المجلس يمكن واو ان يقدم اإلعتراض ويلدر المجلس قراره ومن  نحن لسنا جهة قضاء، ك  ما نقوم به وفق الدستور
 .من يقو  أن السيد مشعان ركاض ضامن ليس عضواا يلوت، تلويت ،أطلب التلويت. ان يذاب للمحكمة

                  (.الموافقة تم التصويت بعدم)
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أن يتقدموا بطلبهم   عل  من السيد عدنان ذياب غنام و السيد أحمد ناظم نجم و السيد ضياء مضحبناءا عل  النص الدستوري بإمكان ك  
 .إل  المحكمة التحادية اعتراضاا عل  قرار مجلس النواب

واو البدي  عن كام  نواف عبود يعترض عل  لحة عضوية النائب عدنان محسن حسن سالم  عتراض من قب إاناك  ،األمر الثان 
المخلص للسيد كام  عبود يطالب بمنحه المقعد النياب  السيد نواف  .من ائتالف الوطنيةلسيد أياد ااشم حسين عالوي االعضو األلي  

 .ف  ائتالف الوطنيةأياد ااشم حسين عالوي وذلك كونه الحتياط األو  
 .او يعترض عل  انه لم يتم إختياره .، تلويتمن يقو  أن السيد عدنان محسن حسن سالم ليس عضواا ف  مجلس النواب يلوت

                  (.الموافقة تم التصويت بعدم)
 .قرار مجلس النوابب بالطعنبطلبه إل  المحكمة التحادية  أن يتقدمعبود بإمكانه نواف السيد كام  

يعترض عل  لحة عضوية النائب زيد عبد اهلل كريم سويدان واو البدي  عن العضو األلي  السيد عاد  عدنان حسن  ،العتراض الثالث
وجه العتراض معترض عل  لحة عضوية السيد زيد عبد اهلل كريم لمشاركته ف   ،العربيةن ائتالف علسيد لالح محمد مطلك عمر ا

من يعترض عل  عدم لحة عضوية زيد عبداهلل كريم سويدان النائب الحال   .النتخابات ضمن قائمة العربية كتلة النشور محافظة بغداد
 .يلوت، تلويت

                  (.الموافقة تم التصويت بعدم)
 .السيد عاد  عدنان حسن بإمكانه أن يتقدم بطلبه إل  المحكمة التحادية بالطعن بقرار مجلس النواب

واو البدي   عماد عبد خضير عباسمن قب  السيد أحسان ثعبان عبد عل  يعترض عل  لحة عضوية النائب  آخر مقدم عتراضإاناك 
معترض عل  لحة عضوية السيد عماد عبد خضير كونه  لوفاء العراق اائتالف  عدنان عبد خضير عباس عنلسيد اعن العضو األلي  

 .قد تم التلويت عليه سابقاا  هأعتقد أن ،حتياطاإللاحب التسلس  األو  ضمن قائمة 
و او يعترض عل  لحة عضوية السيد النائب شوان حويز فريق واو العتراض اآلخر مقدم من قب  السيد فالح لالح عبد اهلل عل  

السيد شوان حويز جه العتراض معترض عل  لحة عضوية و عن التحاد الوطن  الكردستان  نجم الدين عمر كريم ن األلي  البدي  ع
 .شوان حويز فريقتلويت عل  عدم لحة عضوية النائب . (1)د من األلوات اللحيحة ليكون تسلسله رقم عل  عد فريق كونه حالالا 

 .تلويت
                  (.الموافقة تم التصويت بعدم)

 .قرار مجلس النوابعل   بالعتراضالسيد فالح لالح عبد اهلل عل  بإمكانه أن يتقدم بطلبه إل  المحكمة التحادية 
لالح  اروآخر مقدم من السيد ما و آخر مقدم من قب  السيدة اند مجو  ندى العتراض األخير مقدم من السيد أياد عبد الجبار كريم 

ترك  الجبوري عن  إبراايمواو البدي  عن النائب األلي  قتيبة حمود اللجري  اهلل عبد عل  عضوية السيد عل عتراض باإل عالوي
وجه العتراض يطالبون بمنحهم المقعد النياب  المخلص للسيد قتيبة إبراايم ترك  وذلك لتسلمه منلب وزير  ،الكتلة العراقية الحرة ائتالف

 .، تلويتبذلكاألحق و البيئة والدعاء بأنهم األول  
                  (.الموافقة تم التصويت بعدم)

أن يتقدموا بطلبهم إل  المحكمة التحادية  عالوي بإمكان ك  من السيد أياد عبد الجبار كريم والسيدة اند مجو  ندى والسيد ماار لالح
 .قرار مجلس النوابب نلطعل

 .اعتمادااوف  جلسات قادمة ممكن السياق الموجود  درج ضمنلم ت   موجودة أخرىإعتراض  اناك قرارات
  -:(نقطة نظام) الدهلكي حميد كاظم النائب رعد -
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النائب  عضويةعل   التحاديةة مكواو ملادقة المح جميع البدلء وليس شخص بعينهالعضوية وتشم  نقطة نظام  ا  شرط من شروط 
الحميري لم تلادق عليه المحكمة وعليه لم يأت  إل   عمراألمر موقوف بالنسبة للنائب ولحد اآلن اذا  لك  يأت  إل  البرلمان لترديد القسم

ف  نفس الوقت النواب الذين استبدلوا رفع عنهم اذا الشرط وجاءوا إل  البرلمان بدون ملادقة المحكمة لكن  ،لترديد القسمقبة البرلمان 
 فاتحة المحكمة التحادية بالملادقة عليهم لك  ل يخ  شرط من شروط عضويتهملذلك نطالب رئاسة مجلس النواب بالمبادرة بم ،التحادية

 .ف  الدورة النتخابية
- :السيد رئيس مجلس النواب - 

  .نقطة نظام لحيحة
  .ة الرئاسةأالفقرة سادسا  قرارات هي* 
- :خوشابا يونادم يوسف كنا النائب -
 .فلنبدأ معهم ثم نكم  ما بيننا ينتظرون اناك ثالثة وزراء .و لكن ا  بروتوك ،ليست نقطة نظام الرئيس ا سيد ال

- :السيد رئيس مجلس النواب -
ضم عل  القرارات الت  تمت وكذلك ف  اجتماع آخر  من المهم اطالعكمو ة الرئاسة أيوم أمس قد اجتمعت اي ،لدينا فقرتان فلنحسمهما اآلن

 .مسائ ة الرئاسة مع رهساء الكت  السياسية حو  بعض الأاي
بالنسبة لإلفادات   . و قد حسمت وبعد قلي  يتحدث السيد النائب الثان  لرئيس مجلس النواب عن ذلكحسم قضية اللجان : القضية األول  

فقط  والتركيز بتقليص النفقات بما يتماش  مع الترشيق الحكوم  بهذا الخلوصة الرئاسة وتم التداو  مع رهساء الكت  السياسية أتوجه اي
 .مع القانون يتعارض والمدعو يتحم  النفقات عل  أن ل  الدعوات المهمة عل

 .أيضاا أتخذ قرار بتمديد الفل  التشريع 
بعد الجلسة الموجودة وسيعم  بذلك  وليس عل  تقاطع الكت  النيابية عل  الحروف األبجدية النوابأتخذ قرار بشأن جلوس السيدات والسادة 

 . القادمة
 جدو  أعما عل  لقد قدمت طلبات من السيدات والسادة النواب عل  درج مجزرة اللقالوية  ،ة مهمة سوف أطلعكم عليهاأيضاا اناك قضي

 .اذا الطلب أحي  إل  لجنة األمن والدفاع ،المجلس جلسة
الطلب الثان  من و  42/9نائب ف   (40)وعدم ولو  األرزاق والعتاد، الطلب األو  من ذراع دجلة  منطقة طلب حو  وضع الجنود ف 

قضية اللقالوية الت  تعرض منع طلب ثالث استضافة القائد العام للقوات المسلحة حو  اإلجراءات المتخذة ف   ،42/9نائب ف   (49)
 ،01/01التحقيق ف  قضية سبايكر وتقديم تقرير بذلك مقدم ف   (47)ة الرئاسة بجلسته المنعقدة ف  أطلب رابع طلب ايو  لها الجنود

م تقرير بخلوص ذلك وسوف تأخذ لتقدياذه الطلبات قد قدمت إل  لجنة األمن والدفاع  ،ثالث مقدم من النائب ميثاق الموزان اللب طالو 
 .ف  جدو  األعما  حا  ولو  تقرير اللجان المختلةها مجال

             .اإلنسانقدمت وأحيلت إل  لجنة حقوق طلبات  أيضاا اناك
ف  قضية التحقيق  (47)ف  ة الرئاسة بجلستها المنعقدة أوكذلك طلب اي 49/9 كيمالنائب عبد الهادي الحبيان  ة الرئاسة أحالتأاي -0

 .أحيلت إل  لجنة حقوق اإلنسان لتقديم خاللة بهذا األمر سبايكر وتقديم تقرير
 . نونيةالقابخلوص سجن بادوش إل  اللجنة  كيمالسيد عبد الهادي الحة الرئاسة طلب أإحالة اياناك 

 .رئيس مجلس الوزراءبممثلة أحي  إل  الجهة المختلة اناك طلب سها  مقدم من قب  النائبة حنان الفتالوي  
- :(نقطة نظام) العيساويعبود وحيد عبود  النائب -
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تذكر ذلك ولم تتشك   بكركوك ولم القرى ف  ناحية دبس بقضية عل  تشكي  لجنة تحقيقيه اا نائب (14)قد قدمنا طلب بتوقيع  ،سيدي الرئيس
    . ةلتحقيقيااللجنة 

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
وأحي  إل  اللجان المختلة حت  تقدم تقرير بهذا لقد نوقش يوم أمس  ،المعنية بالطلبات المقدمة لقد نسيت أن أذكر ألنه سقط من الورقة 

  .التجاه
- (:نقطة نظام)النائب أحمد عبد اهلل محمد الجبوري  -
ق وأن تعهدت ايأة الرئاسة بإستكما  اللجنة التحقيقية بخلوص سقوط مدينة المول  وكان اإلتفاق عل  أن يعرض األمر للتلويت سب

من خال  عرض الموضوع عل  مجلس النواب، لذلك أنا أطلب من ايأة الرئاسة عرض الموضوع عل  التلويت للمض  ف  إستكما  
 .اللجنة التحقيقية

- :س النوابالسيد رئيس مجل -
اذا أيضاا نوقش ونحن بلراحة الطلبات المقدمة من السادة النواب الت  فيها جنبة أمنية أحلنااا إل  اللجان المختلة حت  تقدم ملخص 

 .بهذا اإلطار وقطعاا سوف يناقش اذا الموضوع ألاميته القلوى
- (:نقطة نظام)النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي  -

، طبعاا لدي أكثر من نقطة نظام وجنابك تغف  اذه الجهة ول أعرف عن تعمد أو غير تعمد، ويحتاج اذا إل  (20)ة سيدي الرئيس، الماد
 .إيضاح

وبالتال  لهم الحق ف  أدائهم لمهامهم ( بأنهم إكتسبوا العضوية وتم ترديد القسم)بالنسبة لمن تم اإلعتراض عليهم تقو  ( 20)المادة : أولا 
 .ق ف  اإلدلء بأرائهم طالما ام أعضاء ف  مجلس النوابوبالتال  لهم الح

- :السيد رئيس مجلس النواب -
 وجه اإلعتراض؟

- :النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي -
 .من النظام الداخل ( 20)المادة 
إليها عليها ولم تعطنا جواب  نائب لموضوع العفو العام وجنابك لم تدرجها ضمن الطلبات ولم ت شر( 41)سبق وقدمت طلب موقع من : ثانياا 

 .بموضوعه
- :السيد رئيس مجلس النواب -

معلوم الطلبات المقدمة من السادة النواب بشأن تشريعات القوانين تعتبر مقترحات وا  واجبة األخذ بالسياق القانون  المعتاد ونحن من 
 .جانبنا نحيله إل  الجهة التشريعية حت  يأخذ مداه بهذا اإلطار

إتجاه التشريعات، ممكن أن أهج  نقاط النظام، أنا احترم ك  اللجان وك  نقاط النظام وأهجلها ولكم الحق بها، لكم الحق بك  فلنمض  ب
 .نقاط النظام

- (:نقطة نظام)النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي  -
 .أشرتم أن طلب تشكي  لجنة تحقيقية

نما إستجدت ، المفروض يكون الرئيس منتبه حت  (يوجه العضو حديثه إل  الرئيس)اآلن وا   سيدي الرئيس، نقطة نظام ليست اذه وا 
 .يوجه العضو حديثه
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- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .تفض . السيد النائب، وأنا كنت أتحدث حو  سياق يتعلق بعم  المجلس، طلبت نقطة نظام وأعطيتك أيااا

- :النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي -
 .ل  الحق أن أمارس حق  أنا نائب

والت  ا  من لالحية المجلس وليست من لالحية ايأة الرئاسة وبدللة المادة ( 84)اللجان التحقيقية ف  المول  مستندة عل  المادة 
الت  تقو  أنه من مهام الرئيس عرض المواضيع الت  تحتاج إل  التلويت، يعن  ليست لالحية له، ومهمته عرض اذه المواضيع، 

 .الطلب ل يحا  إل  لجنة أخرى، اذه لالحية مجلس وليست لالحية ايأة رئاسةو 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

وهي األخيرة قبل البدأ بالمسألة المهمة فقط إعالمكم بتقرير لجنة تشكيل اللجان الدائمة بخصوص حسم رؤساء ونواب : الفقرة سابعا  * 
 .ائب الثان ، تفض  السيد النومقرري اللجان الدائمة

- (:النائب الثاني لرئيس مجلس النواب)السيد ئارام محمد علي أحمد  -
 (.مرافق). يقرأ تقرير لجنة تشكي  اللجان الدائمة

- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .م وجه، وعل  اللجان المختلة أن تختار الرئاسات لتلك اللجان والنائبين والمقررينشكراا جزيالا للجنة الت  أنجزت عملها عل  أت

- (:نقطة نظام)النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري  -
 .تقدمت إل  ايأة الرئاسة 41/9ف  يوم 

- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .وجه اإلعتراض

- :النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري  -
أيام واليوم مض  عل  شهر ويومين أنتظر وسيادتك وعدت، اناك ( 3)حو  قانون اإلستجواب، يعطيكم مهله ( 11)ة وجه اإلعتراض الماد

 .شخص واقف خارج مجلس النواب يقوم بالضغط عل  النواب لسحب تواقيعهم من اإلستجواب
- :السيد رئيس مجلس النواب -

- :اذا ليس لحيحاا، السيد النائب
 . ء، فتفض  جنابك وأستمع إل  قرار ايأة الرئاسةأنت تحدثت وطلبت من  ش

ناقشت ايأة الرئاسة ك  الممارسات الديموقراطية الت  يقوم بها السادة النواب، وا  ف  الوقت الذي تشجع فيه ذلك وتعتبر أن اذا جزء : أولا 
رئاسة والرئيس يدعمون ك  الممارسات يقوم بها المجلس لممارسة دوره الرقاب  فأن ايأة ال أنمن الممارسة اللحيحة الت  يجب 

ستجواب بما يعزز قدرة البرلمان الرقابية ومحاسبتهم للمقلرين مع ضرورة إتباع  الديموقراطية الت  يقوم بها السادة النواب من سها  وا 
اإلجراءات بهذا الخلوص وعل  السياقات الالزمة من تشكي  اللجان األولية وبيان موافقته للقانون وتحري الدقة وستعلن ايأة الرئاسة ك  

 .علم السادة النواب، فليس اناك من إاما  ألي طلب، ليس اناك من إاما 
 .نحترم الطلب وسوف نتخذ اإلجراء بهذا اإلطار والمدد الزمنية ا  الحد األدن  وليست الحد األعل 

 .ف  اذا اإلطار واذا جزء من عم  مجلس النوابأخذ ك  إجراءاتها الطبيعية وليس اناك من رفض لهذا الطلب وندعم ك  التوجهات 
- (:نقطة نظام)النائب ستار جبار غانم محسن  -

http://ar.parliament.iq/Attachments/ses252.pdf
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تنتخب ك  لجنة خال  ثالثة أيام تالية لبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيساا ونائباا للرئيس ومقرراا وذلك باألغلبية لعدد ( )32)المادة 
 (.أعضائها

لداخل  لمجلس النواب تتعارض مع الورقة الت  وزعت علينا حالياا باإلتفاق السياس  الذي حل  بين الكت  أعتقد أن اذه المادة من النظام ا
بتشخيص رئاسات اللجان وأعتقد انه ممكن اذه الورقة أن تسري ولكن عل  أن ل تكون عم  رسم  يوزع داخ  المجلس ويقرأ داخ  

 .المجلس
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .أمس ف  اإلجتماع اذا نوقش يوم
 .2004حول الموازنة العامة اإلتحادية لعام ( المالية، التخطيط، النفط)إستضافة وزراء : الفقرة ثامنا  * 
مجلس النواب نرحب بالسيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط والسيد وزير النفط حضورام قاعة  أعضاء، بإسم السيدات والسادة أخرىمرة 

علماا أن اناك طلب قدم من النواب إلستضافة السيد وزير النفط واو  4102يث حو  الموازنة العامة اإلتحادية لعام مجلس النواب للحد
 .أيضاا راغب بذلك والفرلة مهاتية للحديث عن اذا األمر

موقفها بخلوص ما يتم  للسيد وزير المالية للحديث بهذا الجانب وبعد ذلك سوف نعط  الفرلة للجنة المالية لبيان اآلنأترك المجا  
 . الحديث بشأنه وبعد ذلك أيضاا للسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، تفضلوا

- (:وزير المالية)السيد هوشيار زيباري  -
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة نواب رئيس مجلس النواب المحترمون، السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون، السالم عليكم 

 .مة اهلل بركاتهورح
بعد إجراء التعدي  عليها  4102أرس  مجلس الوزراء آخر نسخة معدلة من مشروع قانون الموازنة اإلتحادية لعام  7/2/4102بتاريخ 

- :متضمنةا اآلت 
 .مليار دينار( 801)تريليون و( 030)إجمال  الموازنة وزعت كاآلت ، اإلجمال  كان المبلغ لمشروع الموازنة األلل  

 .مليار( 903)تريليون و ( 010)لنفقات الجارية الت  إحتسبت أنذاك ا
 .مليار( 898)تريليون و ( 19)النفقات اإلستثمارية كانت 

 يكم  قراءة تقرير
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .مجلس النواب، إنتبااكم او إاتمام بهذا الموضوع، أرجوكم أعضاءالسيدات والسادة 
 
 

- (:وزير المالية)ري السيد هوشيار زيبا -
 .مليار دينار( 121)تريليون و ( 079)ذلك بلغ إجمال  اإليرادات ب

ألف برمي  ( 211)ألف برمي  منها ( 211)مليون و ( 7)دولر وبكميات إنتاج ( 91)اإليرادات النفطية إحتسبت عل  أساس سعر البرمي  
 .من حلة إقليم كردستان، اذا حسب الموازنة األول 

 .مليار( 471)تريليون و ( 071)ت منها المقرر اإليرادا
 .مليار( 20)تريليون و ( 9)اإليرادات غير النفطية بلغت 
 .مليار( 431)تريليون و ( 74)كان  4102لذلك العجز المخطط لعام 
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 .اذه النسخة األللية الت  أرسلها إليكم مجلس الوزراء
الموجه إل   3/8/4102ف   4102ء بإعادة مشروع قانون الموازنة اإلتحادية لعام لحقاا لدر كتاب من مكتب النائب األو  لرئيس الوزرا

والذي قام المكتب بدوره بإرساله إل   4102مكتب وزير الدولة لشهون مجلس النواب بشأن إعادة مشروع قانون الموازنة اإلتحادية لعام 
مهقتة لمناقشة مشروع قانون الموازنة وبهدف إجراء التعديالت الالزمة بما مكتب السيد األمين العام لمجلس الوزراء والمتضمن قرار اللجنة ال

 .يتالئم والتغيرات والمستجدات الحاللة والظرف األمن  والنقدي وتحديد األولويات
 .اذه كلها مقدمة ضرورية حت  نأت  عل  أل  الموضوع أساساا 

من خال  تضمين كافة المبالغ الت  لدرت بها تشريعات  4102ة اإلتحادية لعام قامت وزارة المالية بناءاا عل  ذلك بتعدي  تقديرات الموازن
بخلوص المشاريع  0/04بشأن إطالق المبالغ زيادةا عل  نسبة  4102لسنة ( 430)من قب  مجلس النواب وقرار مجلس الوزراء المرقم 

وقرار مجلس الوزراء  4102لوب تمويلها من تخليلات عام والمط 4107اإلستثمارية والتجهيزات واإللتزامات التعاقدية الت  لرفت عام 
والمتضمن تخوي  رئيس الوزراء أو من يخوله إطالق سلف لرف لتغطية كافة النفقات الت  تتطلبها عمليات  4102لسنة  710المرقم 

  ذلك شراء األسلحة والمعدات المواجهة مع اإلرااب ومكافحته وعل  ما يستلزم من إجراءات تقتضيها ومتطلبات األمن الوطن  بما ف
 .العسكرية واألمنية وتنظيم لفوف المتطوعين ولرف رواتبهم وتجهيزاتهم ولرف رواتب عنالر اللحوات

نتيجةا لذلك قدمت وزارة المالية تقرير بشأن التعديالت الجديدة بعد األخذ بنظر اإلعتبار ما ورد ذكر أعاله ألبحت النفقات بعد ذلك 
- :بالشك  اآلت 

 .مليار( 181)تريليون و ( 081)إجمال  النفقات 
 .مليار( 741)تريليون و ( 017)النفقات الجارية أحتسبت عل  أساس 

 .مليار( 193)تريليون و( 84)النفقات اإلستثمارية ألبحت 
 اإليرادات كيف ألبحت؟
مليار واإليرادات ( 814)تريليون و ( 91)ا ألبحت مليار دينار، اإليرادات النفطية منه( 877)تريليون و ( 011)إجمال  اإليرادات بلغ 

 .مليار دينار( 70)تريليون و ( 9)غير النفطية 
( 39)العجز ألبح بالشك  التال  يعن  بعد ك  اذه القرارات الت  لدرت من مجلس النواب ومن مجلس الوزراء العجز المخطط ألبح 

( 070)تريليون و  4107ويخص عقود تسليح وزارة الدفاع لعام  4102عام تريليون يستقطع منه مبلغ التموي  المحسوب من إيرادات 
 .مليار( 81)تريليون و ( 33)مليار دينار والمبلغ المتبق  من العجز بعد اذه اإلضافات ألبح العجز 

الموارد المالية المتاحة بعد ذلك وجه دولة رئيس الوزراء إعادة النظر بالتعدي  أعاله من خال  إعادة األولويات وتقليص العجز ف  ظ  
ك   واألزمة النقدية الت  يعان  منها العراق لذلك وجه بتشكي  لجنة برئاسة وزير المالية وكالةا األخ المهندس محمد شياع السودان  وعضوية

اء والمختلين وممث  من وزير الدفاع والداخلية والتخطيط ورئيس ايأة المستشارين ومدير مكتب السيد رئيس الوزراء وبعض السادة الخبر 
- :عن البنك المركزي الت  قامت بدوراا برفع تقرير يوضح تولياتها والمبينة أدناه

 . ادف اللجنة كان إعادة ترتيب األولويات وتخفيض العجز الهائ  أو الكبير
انية وزارة المالية ولجنة وزارية تعيد النظر اذا المبلغ بعد ذلك عندما أرجعناه إل  مجلس الوزراء قالوا أن اذا العجز كبير جداا ولبد ولمرة ث

به وباألولويات وتخفض من اذا العجز ألنه عجز كبير جداا وتوجد إشكالت تتعلق بالنفط وباألسعار وبالكمية وبالوضع األمن  وبمتطلبات 
ء تشكي  لجنة وزارية أخرى برئاسة قرر مجلس الوزرا 41/01الحشد الشعب  وبمكافحة األرااب واإللتزامات األخرى مع اإلقليم لذلك ف  

 . وزير المالية وكافة الوزارات المعنية وخالة الوزارات الت  تأخذ حلة األسد من الموازنة مث 
 . لذلك اذه اللجنة عقدت وعملت إستشارات مع عدد من الخبراء العراقيين وأستعانت حت  ببعض الخبرات األجنبية

 .أنتم ركزوا عل  العجز أام ش ء
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- :سيد رئيس مجلس النوابال -
تنته   سوف  أنواألرقام تحتاج إل  تركيز، أكم  جنابك وبعد  أرقاممعال  السيد الوزير، التقرير ممكن تلويره وتوزيعه ألنه يحتوي عل  

 .نوزعه
- (:وزير المالية)السيد هوشيار زيباري  -

لتي تهدف إلى إعادة ترتيب األولويات وتخفيض العجز الهائل أو يكمل قراءة تقرير اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء ا
 (.مرافق) .2004الكبير في الميزانية العامة اإلتحادية لعام 

نتيجة لعدم تحقق اإلنتاج المخطط عند إعداد  اناك قلة ف  إيرادات لادرات النفط الخام الملدر كميةا وسعراا  أناللجنة توللت إل  
( 211)مليون و ( 7)ومثلما قلنا المخطط كان  4102خالة لم نتوفق ف  تحقيق اإلنتاج المخطط له عند إعداد موازنة  4102موازنة عام 
 .ألف برمي 

تيب األولويات وتخفيض العجز الهائل أو يكمل قراءة تقرير اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تهدف إلى إعادة تر 
 . 2004الكبير في الميزانية العامة اإلتحادية لعام 

 . يكون تموي  العجز من خال  بحثنا عن ملادر وبدائ  كيف نغط  اذا العجز من خال  اآلت  أنوبهذا أولت اللجنة 
لى إعادة ترتيب األولويات وتخفيض العجز الهائل أو الكبير اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تهدف إ وصياتت يقرأ

 . 2004في الميزانية العامة اإلتحادية لعام 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .السيد النائب، الحديث ليس بهذه الطريقة إذا تسمح
- (:وزير المالية)السيد هوشيار زيباري  -

 .مليار دينار( 290)تريليون دينار و ( 40)عام المطلوب تمويله لذلك سوف يكون العجز المتبق  لنهاية ال: ثانياا 
إل  أن أوللناه إل  اذا الرقم، يعن  حت  اذا حقيقةا رأيتم إستقطعنا من ك  الموازنات ومن ( 71)ابط إل  مستوى الـ( 33)لحظوا من الـ

وعل  المشاريع حت  نخرج بهذا، كيف نمو  اذا  ك  المسائ  الت  نستطيع أن نضغط عل  أنفسنا وعل  وزارات الدولة وعل  الهيأت
العجز؟ توجد حلو  حقيقةا تتعلق بكم بمجلس النواب وبالدولة و بالحكومة ولكن اذه تأخذ وقت يعن  كيف؟ نبحث عن مسائ  الضرائب 

ه ممكن وزارة المالية أو جهات وقانون التعرفة الكمركية وجباية الرسوم ومسائ  أخرى اذا نحن وضعنا ضاغط ونحتاج إل  سيولة حالياا واذ
عل  النفط وأي دولة غير ممكن أن تعيش عل  ملدر واحد واذه %( 91)اإلختلاص تخطط للمستقب  ولكن ضرورياا ألن ك  إعتمادنا 

يع أن موجودة واآلن سوف نريكم كيف لدينا أموا  كانت موجودة ميتة ألالا وموجودة بالبنوك وبسبب تشريعات وبسبب القرارات ل نستط
 .نستفيد منها

اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تهدف إلى إعادة ترتيب األولويات وتخفيض العجز الهائل أو  وصياتتيكمل قراءة 
 (.مرافق). 2004الكبير في الميزانية العامة اإلتحادية لعام 

 .أن تطلعوا عليهااذه كلها مقترحات اللجنة الت  رفعنااا إل  مجلس الوزراء وأحب 
اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تهدف إلى إعادة ترتيب األولويات وتخفيض العجز الهائل أو  وصياتتيكمل قراءة 

 . 2004الكبير في الميزانية العامة اإلتحادية لعام 
 .بعد ذلك من المقترحات واألفكار الت  تداولنااا

ة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تهدف إلى إعادة ترتيب األولويات وتخفيض العجز الهائل أو اللجن وصياتتيكمل قراءة 
 . 2004الكبير في الميزانية العامة اإلتحادية لعام 

http://ar.parliament.iq/Attachments/ses25.pdf
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 .يوضح ما او المطلوب منهم أيضاا للمساامة ف  معالجة الوضع أنومعال  وزير التخطيط موجود ممكن 
للجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تهدف إلى إعادة ترتيب األولويات وتخفيض العجز الهائل أو ا وصياتتيكمل قراءة 

 . 2004الكبير في الميزانية العامة اإلتحادية لعام 
 .مقترحات أيضاا ف  اذا اللدد

عادة ترتيب األولويات وتخفيض العجز الهائل أو اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تهدف إلى إ وصياتتيكمل قراءة 
 . 2004الكبير في الميزانية العامة اإلتحادية لعام 

 اذه إقتراحاتنا والقرارات الالزم عملها حت  نغط  اذا العجز من ملادرنا الداخلية ونحن لم نذاب بإتجاه اإلستدانة أو القروض األجنبية
 .من ملارفنا من مهسساتنا المالية

اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تهدف إلى إعادة ترتيب األولويات وتخفيض العجز الهائل أو  وصياتتقراءة يكمل 
 . 2004الكبير في الميزانية العامة اإلتحادية لعام 

تأتينا من تخفيض اإلحتياط سوف ( 1)سوف تأتينا من حوالت الخزينة حسب تخطيطنا و ( 1)قلنا العجز ونحن ( 40)من اذه الملادر 
يعن  نخلمها من ( 01)تعطينا إيااا الملرف العراق  للتجارة فلذلك اذه سوف تكون ( 7)و ( 3،1)إل  ( 01)القانون  الذي ذكرناه من 

 .رمليار دول( 01)مليار دولر عجز ماعدا مستحقات إقليم كردستان والت  ا  حسب التقديرات ا  ( 1)العجز يبق  لدينا ( 40)
 -(:وزير المالية)السيد هوشيار زيباري  -

مليار ونحن حالياا وحت  اإلخوة ف  التحالف الكردستان  سوف يسألون ( 01)ماعدا مستحقات إقليم كردستان والت  ا  حسب التقديرات 
لحكومة ومن قب  السيد رئيس عن اذا موضوع مسألة مستحقات اإلقليم رواتب اإلقليم واذا الموضوع متابع عل  أعل  المستويات من قب  ا

الوزراء ورئاسة اإلقليم ورئيس حكومة اإلقليم اناك عم  وجهد يوم  ونتوقع إن شاء اهلل قريباا جداا انه ممكن أن نطلق دفعة عاجلة من 
ه السنة ستكون األموا  المتوفرة ولكن من واجبنا او المكاشفة والملارحة وبيان واقع الحا  نحن توجيهاتنا من مجلس الوزراء أن اذ

ب الموازنة حقيقة موازنة واقع حا  ربما بيان مال  نقدمه لحضراتكم ان اذا الذي تم واذا الذي  لرف واذا او الموجود أما بالنسبة لنا يج
اهلل ف   ان شاء 4101، نحن كلفنا من قب  مجلس الوزراء بالبدء ف  إعداد موازنة 4101ان نعد موازنة حقيقية فعلية للسنة القادمة سنة 

 .أواسط شهر نوفمبر سوف نقدمه إل  مجلس الوزراء يفترض ف  أوائ  شهر ديسمبر ف  الشهر الثان  عشر ستل  إل  مجلسكم الموقر
حقيقة اذا او الوضع الحال  وكان اناك شبة إجماع من قب  مجلس الوزراء ف  آخر اجتماعاته انه يجب  4102أما بالنسبة إل  موازنة  

ونلارح ممثل  الشعب ومجلس النواب والرأي العام وأيضا ك  الوزارات المعنية ف  اذا الموضوع بان اذا الوضع المال  نفاتح ونكاشف 
ووضع السيولة والوضع لعب جداا انه إذا لم نرشد اإلنفاق وتكون النفقات حسب التخليص الموجود حسب قانون الموازنة وحسب القوانين 

ول توجد سيولة والذي يهثر عل  الوضع العام باإلضافة اإلرااب الذي يضرب ك  البن  التحتية والمشاريع الموجودة سنقع دائما ف  أزمات 
وعط  مجالت عديدة من إلدار النفط وتعطي  البن  التحتية وأثر عل  الزراعة وأثر عل  اللناعة وأثر عل  العشرات من األبرياء 

ات ك  اذا حقيقة خلق لدينا وضع يجب فيه التعاون جميعاا ف  سبي  إن نضغط عل  أنفسنا والمواطنين الذين يقتلون من خال  اذه التفجير 
توجد مجالت أخرى نفكر بها انه ممكن أن نضغط نعتبر ان اذه الحالة حالة استثنائية نحن ف  معركة نحن ف  حالة حرب مع قوة 

 .أستاذي الدكتور عاد  عبد المهديظالمية تريد إنهاء وجودنا فلذلك أنا أتوقف انا وأعط  المجا  إل  
 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .شكراا إل  السيد وزير المالية عل  تقديمه اذا األمر واآلن السيد وزير النفط 

 -(:وزير النفط)السيد عادل عبد المهدي  -
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والتخطيط ووزارة النفط يتعلق األمر بها بقدر تعلق أفض  أن يتكلم السيد وزير التخطيط باعتبار أن الموازنة تعد بالتعاون مع وزارة المالية 
 .األمر بالموارد النفطية فسيكون أسه  وأوضح أن اعلق وأبين واقع الحا  بعد انتهاء السيد وزير التخطيط إذا سمحت بذلك

 -:السيد  رئيس مجلس النواب -
 .نعم تفض  السيد وزير التخطيط 

 -(:وزير التخطيط)السيد سلمان الجميلي  -
الت  ركزت عل  بعض األولويات ( 4103-4107)الموازنة الستثمارية لهذا العام عندما وضعت وضعت متماشية مع خطة التنمية 

عطاء األولوية لمشاريع القطا ع ألاميتها ولالاتمام من الناحية األمنية وتوفير مستلزمات إلنجاح الخطط األمنية وفرض النظام والقانون وا 
هربائية وقطاع الخدمات العامة والتركيز عل  إعمار البن  التحتية الت  تهيأ مستلزمات البناء القتلادي ورفع الطاقة النفط  والطاقة الك

تنمية  الستيعابية لالقتلاد العراق  التأكيد عل  تنفيذ المشاريع من قب  الشركات العالمية الرلينة لمشاركة المقاولين المحليين والعم  عل 
 .افظات وتطوير واقع خدماتهااألقاليم والمح

قب  إعادة النظر  بها ف  ضوء  4102حسب ما ورَد ف  قانون الموازنة العامة للدولة المسودة األول  إل  ف  بداية العام الحال  لعام 
من ( 2014) بته تريليون دينار للموازنة الستثمارية والت  تشك  ما نس( 898)تريليون و ( 19)الظروف الحالية تم تخليص مبلغ قدره 

 : وقد تم توزيع المبلغ المذكور حسب النسب أدناه عل  الجهات التالية 4102إجمال  الموازنة العامة للدولة لعام 
، برنامج (4118)، بقية الوزارات (014)وزارة الداخلية ( 3،8)وزارة الدفاع  ،(110)من الموازنة الستثمارية، الكهرباء %(  4914)وزارة النفط 

اذه ا  من الموازنة %( 011)المجموع ( 010)، مشاريع التخفيف من الفقر %(04)مشاريع إقليم كردستان ( 4018)ة األقاليم تنمي
 .الستثمارية

 -:الموسوي هاشم راضي حيدرالنائب  -
ن اسمع نسب ليس من المعقو  اذه تقارير دقيقة تتعلق بموازنة الحكومة التحادية األعضاء أعضاء مجلس النواب ل يوجد أي تقرير أنا اآل

 . أن أتابع مع السيد الوزير بهذه الطريقة ل يجوز ذلك يجب أن تقدموا لنا تقارير قب  أن يتحدث الوزير لك  نستطيع أن نتابع
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .يمكن تسليم التقارير لغرض توزيعها
 -(:وزير التخطيط)السيد سلمان الجميلي  -

أن اإلخوة ف  اللجنة المكلفة إلعادة النظر ف  أولويات إعداد الموازنة لتقليص العجز الموجود طيلة الشهر الماض  حت   أود توضيح فقط
ساعات قليلة قب  مجيئنا إل  جلسة مجلس النواب ام ف  عم  مستمر ودهوب ويستمر حت  إل  ساعات متأخرة من اللي  لغرض إعادة 

كون أمام حضراتكم  بعد انتهاء الجلسة أو ف  أي وقت آخر ليس لدينا أي مانع لكن نحن اآلن سوف النظر وتقليص العجز والتقارير ست
تريليون كان ( 898)تريليون و ( 19)نعطيكم معطيات أو مهشرات رئيسية ول ندخ  ف  التفالي  طبعا ان الموازنة الستثمارية الت  ا  

من أجمال  %( 1،1)المستمرة أي ان المشاريع الجديدة كانت نسبتها فقط  مليار إل  المشاريع( 911) و  نتريليو ( 11) مخلص 
التخليلات المرلده، المستجدات األمنية الت  حللت وضخامة عقود التسليح لوزارة الدفاع والداخلية ارتفعت مقترحات المشاريع ف  

اذا الجدو  قب  قلي  حت  تلبح مقارنه مع الجدو  الجديد مليار وزعت كاآلت  أنا قرأت  (9)و تريلون ( 80)الموازنة الستثمارية لتبلغ 
، (47)انخفضت إل  ( 49)حسب المقترحات الت  حدثت بسبب التغيرات أو التطورات األمنية الت  حللت، النفط كانت النسبة المهية 

واذه ا  ( 4111)ارتفعت إل  %( 318)سبة ، الدفاع كانت الن(7)من الموازنة الستثمارية انخفضت إل  ( 1)الكهرباء كانت النسبة المهية 
 .من الموازنة الستثمارية بقية الوزارات تقللت( 718)إل  ( 014) النسبة المهية الت  قللت الوزارات األخرى كذلك الداخلية ارتفعت من 



 14 - 41 1194-91-91/الوثائق/الدائرة البرلمانية

لتشكي  لجان ( 11)و قرار ( 77)بناء عل  ما ورَد أعاله  من المهشرات الت  وردت ف  الجداو  أعاله لدر قرار من مجلس الوزراء قرار
إلعادة النظر ف  أولويات الموازنة، طبعاا بقدر تعلق األمر بعم  وزارة التخطيط تم إعادة النظر ف  تخليلات المشاريع الستثمارية 

ة المحاسبة للولو  إل  والجهات غير المرتبطة بوزارة ووزارة المالية دائر  تللولو  إل  اللتزامات الحقيقية من خال  التنسيق مع الوزارا
الواجبة   تالمبالغ الت  تم تمويلها خال  الثمانية أشهر األول  الرليد النقدي المدور وا  أن اذه المبالغ من الممكن أن تغط  اللتزاما

دينار  نتريليو ( 18)ل  الدفع للفترة المتبقية من السنة؟ ف  اللجنة األول  تم تخفيض تخليلات المشاريع الستثمارية ف  اإلعادة األول  إ
 .02/01كمراجعة أول  ف  تاريخ 

نية ف  اللجنة الثانية الت  تشكلت برئاسة وزير المالية وعضوية وزير النفط والتخطيط والتجارة والتعليم واللحة والكهرباء والوزارات األم 
ه، طبعا ك  المشاريع الجديدة توقفت أو المقترحة فقط عملنا عل  إعادة النظر وقللنا المشاريع الستثمارية لنرى مالذي نستطيع أن نوقف

المشاريع المستمرة وايضاا ألبح اناك متابعه  لمسألة النجاز اناك انجاز مادي وانالك انجاز مال  كنا نريد أن يلبح تالءم مابين 
 نتريليو ( 12) خفضنااا إل   نتريليو ( 81)ن لثنين، لقد عملت اللجنة وتم تخفيض الموازنة الستثمارية حت  تشاادوا الفرق من رقم زاد ع

من النسب الستثمارية، النفط والكهرباء حافظنا عل  %( 48) دينار، وزارة الدفاع أخذت النسبة األكبر والداخلية الدفاع أترفعت إل  
 .أولوياتهم، األمن والنفط والكهرباء بقيت ف  المحافظة

 :اذا التخفيض جاء من خال  اآلت 
مبالغ تخليلات بعض الوزارات من خال  تأجي  تنفيذ المشاريع غير الضرورية ف  ظ  اذه المرحلة والتركيز عل  تخفيض  -0

 .المشاريع المستمرة والت  تم التعاقد عليها وتامين مبالغ  التزاماتها الملحة والمنفذة
يص ضمن وزارة النفط وبمقدار بوي نت واحد تخليص المبالغ المخللة من مستحقات الشركات األجنبية الخالة بجولت التراخ -4

 .مما ل يهثر عل  كمية اإلنتاج  المطلوب الفترة المتبقية من السنة 4101وتأجي  دفعه إل  عام  نتريليو 
 .إيقاف تنفيذ المشاريع ف  المحافظات الت  تشهد عمليات عسكرية -7
 .وتأجي  تخليص مبالغ البترودولر  -2
انخفض  ايضاا العجز والمقترحات الت  قرأاا األخ وزير المالية ممكن ان تخفض العجز إل  الرقم الذي طرحه ومن خال  اذا التخفيض  

لكن أود أن أهكد أن الذي عملناه خال  الفترة الماضية او عبارة عن إجراءات إلعادة ترتيب األولويات ف  الموازنة اذا او ف  المدى 
عل  المدى المتوسط أنا اعتقد نحن بحاجة إل  سياسات إعادة النظر ف  الكثير من السياسات خال  القريب جداا لكن عل  المدى البعيد أو 

السنوات الماضية بتقديري انه ل خوف من موضوع لن البعض يطرح أو يسا  ف  قضية ومن اإلعالم يسمع قضية تقشف أو غيراا أنا 
او عملية ترشيد لللرف والترشيد ف  السياقات المالية والسياسات النقدية، أنا اعتقد نحن ان شاء اهلل لن نل  إل  اذه المرحلة المطلوب 

اعتقد بان الموازنات حال  السنوات الماضية كتبت ف  حالة استرخاء كان انالك كثير من المشاريع ليست ذات أولوية أنما كانت خالة 
اريع تطرح باإلمكان تأجيلها ونحن من خال  عملنا عل  موازنة فيما يتعلق ف  المحافظات كان البعض من باب التنافس الكثير من المش

عادة النظر ف  أولوياتها استطعنا أن نخفض العجز أكثر من  4102 ، اعتقد بان السياسات تحتاج إل  نتريليو ( 1)إل   نتريليو ( 81) وا 
خرى والمحافظات إل أن اليوم األولويات تركز والمهسسات األ تدعم من مجلس النواب وتحتاج إل  تفهم أيضا من مهسسات الدولة ووزارا

 .عل  الجانب األمن  بعد جانب النفط خالة فيما يتعلق ف  اإلنتاج والثالث او ما يتعلق ف  الكهرباء الخدمات
وف  منتلف  ستقر كموازنة واقع حا  4102كما تفض  السيد وزير المالية وان شاء اهلل يل  اذا العجز إل  الرقم الذي تم ذكره وموازنة 

 .موجودة أمام حضراتكم 4101شهر نوفمبر أن شاء اهلل ستكون موازنة 
 -(:وزير النفط)السيد عادل عبد المهدي  -
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أن أن وزارة النفط ليست ا  الت  تعد الموازنة تعداا وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة النفط معنية ف  الحقيقة بالش ء المهسف يعن  
من الموازنة ا  تعتمد عل  واردات النفط واذا او السبب حقيقة حضور ( 91)ألبح إقتلاد نفط  يعتمد عل  النفط و  القتلاد العراق 

وزارة النفط ف  اذا الموضوع لن انالك ش ء يتعلق أن شاء اهلل عند األسئلة واألجوبة والمناقشات وتتوضح اذه النقطة أكثر أيضا فيما 
 .للفترة المتبقية وتفسير سبب انخفاض الواردات للفترة الماضيةيخص تحديد الواردات المتوقعة 

كان أمام مجلس الوزراء ثالث مواقف ممكن أن يتخذاا واذا إيضاح لبعض السادة النواب والسيدات أن تكون الرقام مقننه وكأنما ا  
واذا من الناحية العملية  4102بان نقدم موازنة بشك  موازنة كان انالك ثالث مواقف ممكن أن يتخذاا مجلس الوزراء، أن نستمر بالوعد 

ألسباب عديدة اولا تقدير الواردات ألبح أمر لعب جداا بسبب التحولت  4102ألبح أمراا مستحي  من غير الممكن أن نقدم موازنة 
 .الموجودة ف  السوق والسريعة و التغيرات ف  اإلنتاج

يقدم إل  مجلس النواب، ثالثاا من الناحية العملية نحن اآلن ف  أوائ  نوفمبر إذا أ عدت ثانياا بسبب إمكانية حلر النفقات بشك  لحيح  
اذه الموازنة وقدمت قد تحتاج إل  فترة طويلة سنأت  إل  نهاية العام وستلبح غير مجدية حرلاا من مجلس الوزراء أن يلارح الشعب 

ف  أوضاعنا جميعاا ليس ف  أوضاع وزارة المالية فقط أو التخطيط وأنما ف  ويلارح نواب الشعب بالحقائق الموجودة اللعوبات الموجودة 
 :أوضاعنا جميعاا وما ترتب عليه من سياسات غير راشدة كانت انالك سياسات غير راشدة أدت إل  اذا الوضع الذي نحن عليه

بدون أن يسأ  ا  لدينا اذه الموارد؟ ا  نمتلك اذه اناك خل  كبير ف  الغلو ف  اإلنفاق والجميع دون استثناء يستسه  اإلنفاق ( أولا )
اإلمكانيات؟ فكان الرقم يتلاعد باستمرار من كافة األطراف، الضغوطات المطالب الشعبية، النتخابات وما تسببه المنافسات من أجواء 

لوزراء وحرله أيضا أن يلب  الحالة لزيادة اإلنفاق والوعد بزيادة اإلنفاق مجلس النواب وحرله أن يقدم خدمات إل  الشعب ومجلس ا
 .األمنية ويلب  حالت أخرى كان اناك سهولة كبيرة وخل  كبير ف  زيادة اإلنفاق لدرجة غير ممكنه

الموازنة  4102دينار عراق  ف  موازنة  نتريليو ( 70) كما ذكر السيد وزير المالية نحن أساساا كان لدينا ف  الواقع عجز أكثر من  
خل  الثان  او العتماد عل  ملادر النفط نحن لسنا أمام ميزانية نحن أمام موازنة وجميعكم يعلم ان الموازنة ا  تقديرات المقترحة، ال

ميزانية ب   توضع للفترة المالية ابتداءا وليس نهايةا ا  تقدر الموارد الت  ستتأت  إل  الدولة بالتال  تعد عل  أساسها الموازنة فنحن لسنا أمام
كان  04/4104/ 70مام موازنة وتقديرات، اذه األمور كثرة التفاق مثالا لك  نعط  مثا  بسيط تكلم السيد وزير المالية نحن ف  أننا أ

( DFI)كان لدينا ف  الـ 70/04/4104يعن  قضية الطوارئ او عدم وجود ش ء نلجأ إليه ف  حالة العجز ف  تاريخ ( DFI)لدينا ف  
ونلف مليار دولر ف  ( 1)ألبح لدينا  4107/ 04/ 70، ف  تاريخ (DFI)دولر كان لدينا ف  الـ  مليون( 111)مليار و ( 08)
( 1)أنا اقرب األرقام ليس بالدقة  70/8/4102ألبح المتوفر ف  تاريخ / 70/8، عندما استلمت الحكومة مهامها ف  تاريخ (DFI)الـ

ا ف  البنوك العراقية أو ف  البنك المركزي العراق ، ف  تاريخ ك  اذا دون حساب أرلدتن( DFI)ونلف مليار دولر ف  الـ
وايضاا انخفاض سريع ف  بقية النقد ( DFI)مليار دولر تالحظون النخفاض السريع ف  الـ( DFI( )2،3)ألبح ف  الـ 40/01/4102

حل  اناك طارئ واو نقص اإلنتاج، انخفاض  الموجود لدى الدولة العراقية ك  اذا بسبب الخل  األو  األساس واو زيادة اإلنفاق طبعاا 
مليون برمي  نفط بسبب توقف التلدير من كركوك، وبسبب عدم دخو  واردات كردستان ف  ( 7،2)اإلنتاج، تقديرات الموازنة بنيت عل  

ذا ضربنا مليون برمي  نفط ف  تسعون دولر وكانت اذه تقديرات الموازنة ستللون  الموازنة اذه تشك  بمفرداا حوال  مليون برمي  نفط وا 
مليار دولر إذا ( 31)مليار دولر إذا أضيفت للعجز األساس  نحن أساساا أمام عجز يقدر بحوال  ( 71)يوم ستللون حوال  ( 711)إل  

ا فنرجو مليار دولر العجز الذي كان أمام الحكومة عندما استلمت مهامه( 82) أضيف إليها اإلنفاق المفرط الزائد أذن سنل  إل  
 .اللتفات إل  مث  اذه النقاط

  اآلن اناك ايضاا مالحظة أيضا تواجهه الحكومة اآلن بنيت التقديرات لدى وزارة المالية عل  أساس من اآلن إل  نهاية العام التقديرات ا
 إذا دخ  أنتاج كركوك دولر يمكن أن نلتق  مع حجم اإلنتاج وان شاء اهلل( 91)ألف برمي  نفط يلدر بمعد  ( 711)مليونين و 

وكردستان للفترة القادمة قد نتمكن من تعظيم اذا الرقم لكن المشكلة الت  يعرف بها الجميع الخارج عن إرادتنا او أن أسعار النفط 
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ن دولر يجب أن تطرح منها خمسة أو ستة دولر تكاليف نق  وأخرى أيضاا نح( 84)دولر ف  ك  يوم اناك رقم ( 82) انخفضت إل  
دون المستوى المطلوب ف  األسعار عشر دولر ونحن دون المستوى المطلوب ل نزا  ف  كميات اإلنتاج رغم أن اناك بعض التحسن 

 .4101الطفيف ف  كميات اإلنتاج ان شاء اهلل ك  اذه المعلومات ستجدونه ف  الموازنة الت  تعد اآلن ف  
لسنا ف  اذه المرحلة ف  حاجة إل  ديون أجنبية لنه احياناا نسمع من بعض المسهولين المالحظات الت  ذكراا السيد وزير التخطيط نحن 

أو بعض النواب أن العراق بحاجة إل  ديون أجنبية حن نريد أن نهكد أن وضع العراق وضع لح  ما لديه من موارد تعاد  ف  الموازنة 
ام ثالث أضعاف ونلف سكان وأيضا ف  المساحة  المشكلة ف  تعاد  ما موجود من  الموازنات ف  ملر واألردن وسوريا ولبنان 

( 91)األساس ف  اإلنفاق المفرط المشكلة ف  الحقيقة او بسبب اعتماد القتلاد العراق  اقتلاد أحادي يعتمد كلياا عل  النفط يشك  النفط 
حيح أطالقاا عس  أن تكون اذه الحقائق كفيلة بان من الناتج الوطن  اإلجمال  واذا أمر غير ل%( 31)من موازنة الدولة، ويشك  حوال  

لالحها  يساام مجلس النواب، تساام الحكومة، يتفهم الشعب أننا أمام حالة الستمرار بها يقود إل  اإلفالس لكن تعدي  وتلويب الحالة وا 
بب إلطالق القتلاد األال  والقتلاد الشعب  اناك إمكانيات كبيرة لدى الدولة العراقية موارداا النفطية وخلولاا إذا كانت اذه األزمة س

ن كما تم اقتراحه ف  بعض المقترحات حينذاك العراق الحقيقة ل يعان  من أزمة مالية يعان  من أزمة أدارة اذه األموا  أكثر مما يعان  م
مليار موازنتها وا  ثالث أضعاف  (414)أزمة مالية وضعه وضع عظيم إيران ف  ثالثين مليار دولر تستطيع أن تدير مجتمع، تركيا 

 .رأينا واقع الحا  4102مليار دولر ان ننظم موازنة ( 20)سكان العراق ف  المساحة أيضا العراق حاولنا بموازنة حوال  
ب أن تدفع ما ذكر أيضا والتوضيح عن استثمارات وزارة النفط ويبدو أن الرقم نرتفع ف  الحقيقة اذه مسالة حسابية اذه حقيقة دفوعات يج

إل  الشركات ف  عقود التراخيص لن اذه الشركات بالتعاون مع الجهد الوطن  ا  شركات مقاولة وشركات خدمة أنتجت النفط ألبحت 
لها استحقاقات استلمنا النفط ا  جزء من اذه األموا  الت  نتلرف بها علينا أن ندفعها إل  الشركات إذا لم تدفع إل  الشركات سيكون 

 . أخذنا بضاعة دون ثمن بالتال  اذا سيهثر كلياا عل  اإلنتاج والتأثير عل  اإلنتاج سيساام ف  تخفيض الواردات العراقيةكما لو 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -
تم ذكره ، اآلن نفتح باب النقاش والسها  والستفسار حو  ما 4102شكراا جزيالا عل  اذه المقدمة الت  تتعلق بالوضع المال  وموازنة  

 .ونعط  المجا  ف  بادئ األمر إل  اللجنة المالية رئيسة اللجنة الدكتورة ماجدة التميم  وتأخذ الوقت الكاف  للحديث بهذا اإلطار
 -:التميمي ماجدة عبد اللطيف محمد عليالنائبة  -

قرارات شجاعة لضغط النفقات وتوجيهه الموارد  شكرا سيدي الرئيس واشكر السادة الوزراء والوفد المرافق لهم، نحن ندعم الحكومة لتخاذ
الوجه لحيحة ولتكم  اللورة لورة الوضع المال  لبد من معرفة األرلدة الفتتاحية للملارف واذا ما نحتاجه منكم توجيهه كتاب إل  

هائ  إل  الحركة نريد تاريخ من وليس فقط الرليد الن( DFI)مجلس النواب لمعرفة األرلدة الفتتاحية، أيضا نحتاج إل  حركة حساب الـ
لغاية وضع التاريخ الحال ، يجب ان نعرف دراسة التزامات العراق المستقبلية من تكاليف الحرب ضد اإلرااب ف  الوليات  0/0/4102

المتحدة لتكلفة مليار دولر وضعت الوليات ( 011) مليار سنوياا لمدة خمس سنوات بمعن  ( 41)المتحدة األمريكية وضعت ف  موازنتها 
الحرب ماذا بالنسبة إل  العراق ا  نحن سنتفاجئ مرة أخرى بعد ما ننته  من تعويضات الكويت  الت  سوف ننته  منها أن شاء اهلل ف  

 . بتعويضات أخرى مفاجئة دون دراسة؟ كلفة الضربات الجوية ا  سوف يتحملها العراق؟ يجب أن نعرف اذا الموضوع ايضاا  4101آيار 
واذه حقيقة سياسيتنا المالية ف  العراق ل يوجد بها ( إل  ما يعرف تدابيره حنطته تأك  شعيره) ي تبادر إل  ذان  اآلن المث  الشعب  الذ

رهية ستراتيجية كانت ف  السابق ان شاء اهلل نأم  منكم خيرا بعدما شخلتم اذا الخل  وكان تشخيلكم دقيق جداا، أيضا نهيد قرار مجلس 
ولغاية  4117الدولة حاليا ولكن لبد من إلدار قرار آخر او مراجعة كافة البيوعات الت  جريت بعد عام  تبإيقاف بيع عقاراالوزراء 

الوقت الحاضر واعتباراا باطلة وبيعها من خال  مزاد علن  بسعر السوق الحال  اذه البيوعات غير منلفه وفيها فساد كبير اذه ليست 
سنة ماذا بشأن القيمة ( 01)من اذا السعر الرمزي وعل  %( 41)مين العقار بسعر رمزي واخذوا منها مبلغ بيوعات وأنما ابات تم تث
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سنة الدينار كم يساوي بسعر اليوم؟ لقد أخذنا اذا بنظر العتبار أنا لدي بيانات كاملة عن عقارات الدولة ( 41)الزمنية للنقود أنا بعد 
ت  ل يوجد أجر المث  الكثير من العقارات الدولة ل يوجد فيها األجر المث  ل يعطون ب  يجلسون الحقيقة لدي سيديات عقارات الدولة ح

 دون اجر أيضا لبد من حذف جميع الفقرات الت   تثق  الموازنة منها أذكر السيارات المستخدمة والخالة بالتنفيذيين نحن نبدأاا من رئيس
تقل  اذه السيارات وتكون األعداد منطقية لتمشية أدائهم بحيث ل يخل  بأدائهم وبحماياتهم لن مجلس الوزراء إل  المدير العام يفترض أن 

اذه السيارات نحن نفكر بأثمانها وبالوقود ونفكر بقطع الغيار يعن  ا  ليست سيارة فحسب، أيضا نحذف فقرات الضيافات وتقلي  النثرية 
سيد الدكتور سليم الجبوري أنا أشكرك عل  اذا يجب أن تكون فقط لألامية القلوى بحيث لن ألنها مبالغ بها كثيرا واإليفادات كما تفض  ال

يفادا ألبحت دورات  تنأثر عل  أداء الدولة فقط المسهولين الذين يفترض بهم الحضور إل  إجتماعات مهمة تخص الدولة ألن  رأيت وا 
جالء مم كن أن يعطوا اذه الدورات بأفض  مما يعط  ف  خارج القطر، المتقاعدين ممكن نحن ف  العراق أن يعطون دورات أساتذة أكفاء وا 

يأخذ   الذين يعودون كمستشارين اذا أيضا باب للفساد أنا لدي قائمة انه الكثير من المتقاعدين عادوا كمستشارين يأخذ راتباا تقاعدياا وايضاا 
 .ن ننتبه لهاراتبا كمستشار إذن معناه توجد ازدواجية ف  الراتب اذه أيضا نح

الش ء اآلخر الفساد إجراءات حاسمة نحتاج للفساد شجاعة ونحتاج وقفه من ك  األحزاب أكيد ك  األحزاب وطنية وجميعهم يهمهم مللحة 
البلد أكيد اذا لشك فيه فنريد وقفه شجاعة من الجميع لكشف الفاسدين ونأخذ إجراءات حاسمة حت  نقل  اذا الجانب، نتحاج أيضا إل  

اجعه النظام الضريب  كما تفض  الدكتور عاد  اشكره نعم نحن فقط اعتمادنا عل  النفط وبنسبة كبيرة جدا بالتال  أن النظام الضريب  مر 
ة نحتاج إل  مراجعته ونأخذ من الدو  الت  لها نظام ضريب  جيد وبحيث يتالءم مع البيئة العراقية باإلضافة تفعي  قانون التعرفة الكمركي

والذي تم  4102/ 7/3حن لوتنا عليه ولكنه غير مفعله حت  اآلن، الحساب الذي تم فتحه لجمع التبرعات إل  النازحين ف  طالما ن
نريد معرفه كم كان حجم اذه التبرعات لن نحن كمجلس النواب لم نعرف اذا الحساب فتح وأغلق كم به حجم / 40/9إغالقه ف  

، نحتاج إل  تفالي  حو  البيانات %(41)ولكن العجز اآلن تجازو %( 02)جب ان ل يتعدى التبرعات ف  الملارف، العجز عالمياا ي
نا المالية الت  تفضلتم بها نشكر األستاذ اوشيار الزيباري تفض  بكثير من النفقات لكن اذا توتا  ونحن كلجنة مالية لو حبذا لو تبعثون ل

 .نريد أن تكون مراجعه من قب  ديوان الرقابة المالية/ 70/04ها كحد أقل  إل  تفاليلها أيضا ديوان الرقابة المالية يجب أن تراجع
مثلما تفضلتوا انه ربما نحن نستلمها كمجلس نواب  ف  الشهر الثان  عشر رسميا يجب أن نحترم التوقيتات  4101نأت  إل  موازنة عام 

من ك  عام طيب اذا التأخير أيضا  01/01تالم التوقيتات ف  لحيح نحن نمر بأزمة لكن اذا ل يهثر عل  عم  الوزارات نحن يجب اس
يحسب علينا كمجلس نواب وتبدأ القنوات اإلعالمية ويتحدثون عن مجلس النواب وك  ش ء يحملون مسهوليته مجلس النواب فنحن نطالب 

لك  ل نقع ف  نفس المطب الذي  70/04تمديداا للتلويت عليها كحد أقل  ف  تاريخ  4102من حضراتكم اإلسراع بإرسا  موازنة عام 
اآلن وقعنا به وحركة القتلاد وش  الحركة بشك  عام، نأت  إل  الدرجات الوظيفية أنا اعرف أن الوضع الحال  ل يسمح بالدرجات 

 4107ف  موازنة  اناك بعض اللتزامات عل  الدولة مث  عقود الكهرباء، عقود الكهرباء وردت 4107الوظيفية أخرى لكن ف  موازنة عام 
نحن ل نريد اهلء دققت أسمائهم ن قب  األمانة العامة لمجلس الوزراء ومن المهكد ل نستطيع  وفق ما تفضلتم به  4102وأيضا ف  عام 

لن بيانات الت  عرضتواا حقيقة تدم  القلب وتوجع القلب ك  شخص جالس ف  اذه القاعة لذلك نحن ل نريد نزيد عل  كاا  الدولة 
ولكن الذي شاادناه ممكن السادة النواب أيضا لحظوه أن بعض الوزراء ول نقو  الك  يعينون جدد ف  حين أن لديهم عقود قدماء مثال 
ذا نحن ل نحتاجه  خمس سنوات وست سنوات وسبع سنوات فتكون األولوية للذي لديه خمس سنوات فما فوق نحن اختبرناه ورأينا أداءه وا 

اآلن فإذن معناه نحن بحاجة له يجب أن نأخذ من القدماء وبعد ذلك نذاب إل  التعيينات الجديدة أيضا أنا أول  لماذا مستمر حت  
بتعيين لخريجين المجموعة الطبية حن اآلن لدينا مقاتلين جبهة القتا  لكن مساندين لهم من ام أطباء المجموعة الطبية اهلء شانهم شان 

ن لهم األولوية، أنا أسأ  األستاذ عاد  عبد المهدي الدكتور ل أعرف نحن كم نقطة نفط حسب السلة الت  لمقاتلين فالمجموعة الطبية تكو 
 .ناقص تسع نقاط أو سبع نقاط( 82)ا  ا  تسع نقاط؟ أو نبيع بأق  من سعر السلة؟ يعن  إذا ( برنت)تبيع بها العراق 
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 -:السيد رئيس مجلس النواب -
جنة المالية النائبة نجيبة نجيب، لدي طلب مقدم من الجنة المالية اذا الطلب مقدم من اللجنة المالية يقو  فيه عدد الطالبين المداخلة الل 

نحن نطلب الوقت الكاف  أعضائها الدكتورة ماجدة، احمد حمه رشيد، عال عودة جبار لعبادي، مسعود حيدر سرحان، عبد القادر محمد 
 .عمر محاسن حمدون

 -:خالد إبراهيميب نجيبة نجالنائبة  -
، اسأ  باسم ماليين (قطع األعناق ول قطع األرزاق( )عليه السالم)نرحب بالسادة الوزراء والوفد المرافق له أبدا حديث  بقو  اإلمام عل   

اذا ام  مت  سترس  حلة اإلقليم ورواتب موظف  اإلقليم نسمع كثيرا عن وجود خطوات حو   نالناس الموجودين ف  إقليم كردستا
 الموضوع وأيضا إجراءات لكن نريد بالضغط مت  سيكون اناك إرسا  لهذه الحلة؟ 

 بالنسبة إل  موازنة البيشمركة  نسمع كثيرا بان وزارة الدفاع قد خللت مبالغ للتجهيز والتدريب وكذلك دفع رواتب الجيش العراق  والحشد
البيشمركة وتدريبهم وتجهيزام ل يخف  عل  احد أنهم اآلن ف  جبهات القتا    الشعب  ولكن لم نسمع اتخاذ إجراءات حو  دفع الرواتب وال

ستقرار أرواح المواطنين من الشعب وكذلك الحفاظ عل  الوطن، ثالثا معرفة  وام يقومون بأرتداء أغل  ما لديهم من اج  الحفاظ عل  أمن وا 
الت  كانت موجودة ف  البنوك والملارف، رابعاا   مول  وتحديداا حجم األموا  الت  سيطرت عليها المجاميع اإلراابية ف  محافظة ال

وحت  اآلن لمعرفة التخليلات المالية سهال  إل  وزير   4102التخليلات المالية الت  لرفت إل  النازحين منذ بداية اذه السنة 
 التخطيط ا  باإلمكان أن يتم تدوير أموا  تنمية األقاليم ف  المحافظات؟

 -:س مجلس النوابالسيد رئي -
 شكرا السيدة النائبة، النائب عدنان الجناب ، لدي ك  األسماء موجودة لدي والوقت بما يسع ورجاءا عدم التكرار والختلار والتركيز عل  

 .المسائ  المهمة
 -:الجنابي عدنان عبدالمنعم رشيد النائب -

العراق يمر بأزمة قد تكون مليرية، أزمة وجود أما ان  لتكلم عنها،أرجو أعطائ  بعض المجا  لدي موضوع بخلوص قطاع النفط وأريد ا
ربما تبعاتها الت  ستترتب لسنة أو أكثر ف  المرحلة القادمة، الشعوب تمر بأزمات نستهين باألوضاع الت  نمر بها، نكون أو ل نكون، ل 

 ، ومن بين الحلو  ا  الوحدة الوطنية والعم  عل  تغيير لكن مت  ما توحدت القلوب إلنقاذ الملير من الممكن تحوي  األزمة إل  حلو 
عة، لكن أعود الكارث  الذي أورثنا اذا الحا ، ان ننتق  إل  اإللالح القتلادي دعم القطاع الخاص، ودعم الزراالريع   طبيعة القتلاد

 إل  نقاط الموازنة،
وا  قرارات غير  ،(710)وقرار ( 430)خارج الموازنة بموجب قرار اللالحيات الت  سمحت لمجلس الوزراء بقراراته للتلرف بأموا  -0

قانونية وغير دستورية يجب ان نجد لها ح ، نحن اآلن لسنا بلدد محاكمة أحد ولكننا بلدد وضع أسس قانونية لما لرفناه، والح  
لالعتراف باألمر الواقع، ما تبق  من السنة أنا  لألمر الواقع، يجب ان يكون لمجلس النواب قرار ف  اذا الموضوع لتشريع الحلو  المناسبة

أعتقد أن وضع النفط مأزوم عالمياا، اإلنتاج النفط  األمريك  ف  تزايد بشك  لم يكن متوقع، والطلب العالم  بانخفاض، وأعتقد ااتين 
  الممكنة ا  فقط ف  زيادة الكميات، الظاارتين سوف تستمران، ويجب ان نتهيأ إل  احتما  إل  انخفاضات أكثر ف  أسعار النفط، الحلو 

واذا يعتمد عل  مفاوضات  واألام واألكبر واألسرع او من خال  إيجاد حلو  عاجلة لتلدير النفط من كركوك ومن إقليم كردستان،
رادة مشتركة لإلطراء ف  العملية، وا  قضية مليرية، وكذلك وزير النفط بعهدته محاولة تسهي  أمور الشرك ات المستعدة سياسية، وا 

 ، بالتعاون معنا وأمامها بعض العقبات، وأنا متأكد ان السيد الوزير قادر عل  ح  بعض اذه العقد لما تبق  من العام الحال  والعام المقب
ا حلو  إضافية لم نكن نلجأ لها ف  السابق ول نلجأ ان نستعم  الموازنة ألغراض دعم القطاع الكهرباء ودعم بعض الق طاعات اناك أيضا

 دخ قادرين عل  كسب  4100األخرى مث  التلفية وغيراا، وندفعها إل  الموازنة بينما من الممكن ان تتحو  إل  استثمارات، وكنا عام 
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مقاولت بالكهرباء إل  لقطاع الخاص، وكانوا مستعدين ان يدفعوا لنا ( 1أو2)بد  ان تكون ملروفات ف  قطاع الكهرباء من حيث تحوي  
اشتريناه من معدات وأجهزة ف  الكهرباء وأعتقد ان اذا ل يزا  ممكن ف  المرحلة الحالية، وا  تحوي  بعض الملروفات قيمة ما 

الستثمارية من كاا  الدولة إل  القطاع الخاص وقسماا منها ستكون دخ  وليس ملروف، وأنا أايب باألخوة بدراسة سريعة للوضع 
عل  الخروج من اذه الحالة المزرية، ونكون دولة ريعية فاشلة، ونتحو  من خال  اذه األزمة إل  القتلادي الحال  لك  نكون قادرين 

 .بناء اقتلاد من الممكن ان يخرجنا ف  المرحلة القادمة من اذه الحالة
 -:الجبوري هيثم رمضان عبدعلي النائب -

 .أسئلت  محددة بداية بمعال  وزير التخطيط
بدون  4102كتب رسمية من بعض المحافظات ان بعض المحافظات والوزارات قد ألتزمت بعقود ضمن خطة ف  الحقيقة وللنا خبر و  -0

ملادقة وزارة التخطيط أو ملادقة مجلس النواب عل  الموازنة، وأنا لدي علم بأنه بالفع  بعض المحافظات قد وقعت اذه العقود وأدخلت 
 .  إجراءاتكم لمعالجة اذا الموضوعأنفسها بالتزامات مالية وقانونية، ول أعلم ما ا

أتمن  ان تشك  لجان ف  داخ  وزارة التخطيط إلعادة دراسة بعض الكشوفات والكلف التخمينية للمشاريع الستثمارية، واناك ترافة كبيرة  -4
من الكلف الت  ( %11)ل تتجاوز ف  بعض اذه المشاريع، وأنا أقدر كلفة اذه المشاريع ألنن  لدي دكتوراه بالهندسة وأعلم ذلك، و كلفتها 

 .رات اآلن والمحافظات، اذه الكشوفات ل بد من مراجعتها من قب  وزارة التخطيط ألنها باب من أبواب الفسادتحدد لبعض الوزا
 .سهال  لوزير المالية

ل  النفط، ألن اعتمادنا عل  النفط يعن  عتماد الريع  عمعالجة النريد إجراءاتكم تكون بعيدة األمد، من المفترض ان تفكروا من اآلن ب -0
 .اقتلاد غير مستقر وغير متوازن وسنبق  بقلق دائم، وأنتم تعلمون ان العالم يمر بمشاك  كثيرة جداا

ف درجة وظيفية، نحن اآلن نعط  رواتب لموظفين ف  وزارة اللناعة وف  شركات التلنيع آل( 73)قترحة ا  الدرجات الوظيفية الم -4
ألف ام نفسهم نلق  ( 73)المنحلة وام جالسين ف  بيوتهم، وبهذه الحالة نراق وزارة المالية والملارف برواتبهم، نعين اهلء بمكان  العسكري

مستهلك إل  إنسان منتج، لدي اتلا  بالملارف، الملارف اآلن مستهلكة يجب وبهذه الحالة غطينا وحولناام من درجاتهم الوظيفية 
( 1)مليار دولر، واآلن تريدون ان تأخذوا منها أكثر من ( 00)  اآلن يطلبون وزارة المالية، ملرف الرافدين فقط يطلب مراعاتها، وديون إل

مليار دولر يسحب من الملرف، أين الكالم عن السيولة فقط؟ وأين رهوس أموا  المودعين؟ سيكون قلق كبير ( 03)مليار دولر، اذا يعن  
 ذه أكيد تهثر عل  حركة الملارف، اذا من يفكر به؟ جداا عل  اذه األموا  وا
 .سهال  إل  معال  النفط

الكميات النفطية الت  نتكلم عنها اآلن، أنا حسب علم  لدينا إنتاج ومشكلتنا بالتلدير، ول أعلم ان اذه المعلومة لحيحة أم ل، لذلك  -0
اآلن بعالقة إيجابية بين الحكومة المركزية وحكومة اإلقليم، كذلك نريد  يجب ان نفكر بالتلدير عن طريق إقليم كردستان، وخالة نحن نمر

لوضع الموازنة نتكلم علن أنه ك  دو  الخليج  ةسنوات عضو باللجنة اإلستراتيجي( 2)قراءة األسواق العالمية، وأسعار النفط المستقبلية، أنا 
دولر واو رقم متفائ  جداا، ول بد من ( 91)لف ك  اذه الدو  ونضع دولر فقط كحد أعل  لسعر النفط، ما عدا نحن نخا( 11)تضع سعر 

 .ألننا قريبين منها 4101إعادة النظر مرة أخرى ف  الموازنات القادمة وخالة موازنة 
 -:البريفكاني فارس صديق نوري النائب -

اردات النفط الذي سج  انخفاض ملحوظ ف  األسعار، من المعلوم ان الدخ  القوم  العراق  او من حكم الواقع محدود الموارد يعتمد عل  و 
باإلضافة بتوسع العمليات العسكرية بسبب تمدد اإلرااب وما رافق ذلك بزيادة ف  اإلنفاق العسكري، واإلنفاق عل  ملادر الطاقة بشقيها 

 يتم اتخاذ إجراء فوري بلرف رواتب موظف  متها، وأدى إل  خسارة سببها التنمية، لماذا لعظالكهرباء والنفط، وألبحت لدينا فقط ف  أوج 
نهاء معاناتهم وعوائلهم؟ ألنهم قد حرموا رغيف الخبز جراء قطع اذه الرواتب  .إقليم كردستان وا 
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 -:محمد احمد حمه رشيد احمد النائب -
 .أوجه سهال  لمعال  وزير المالية

اقتلاديا ان القروض الستهالكية وا  جميعها استهالكية ا  أولت اللجنة بأن يكون تموي  العجز من خال  القروض، ومن المعلوم 
قروض عقيمة، بالتال  تعتبر ملادر غير مرغوب فيها، لماذا ل يتوجهون إل  مجالت أخرى كالتفاق مع إقليم كردستان حو  لادرات 

 النفط؟ 
 من التوليات لتموي  العجز إيجاد حلو  جذرية أخرى، ما ا  تلك الحلو ؟  

ترليون دينار، مت  يقرر اذا المبلغ؟ ألن إقليم كردستان ( 01)الت  توللت إليها اللجنة الفقرة الثالثة مستحقات إقليم كردستان المقدرة النقاط 
ية وكالة السيد لفاء الدين اللاف  بأن اناك قرار من المحكمة التحادية قب  السيد وزير المال ينتظر بفارغ اللبر اذه المبالغ، بلغنا من

 من مجلس الوزراء توقيف حلة اإلقليم، طلبنا أكثر من مرة، ا  اذا القرار شفه ؟ أم كتم ؟ إذا كان شفه  لماذا يرفع اذا القرار؟و 
ألف برمي ، ول  ف  شهر ( 111)مليون و ( 0)بأنه تلدير النفط من شهر نيسان  ،عدد كذاالبلجنة المالية كتاب وزارة النفط وردت إل  ال

ألف، ورجح وزير النفط بأن اذا سبب كان حلة اإلقليم ومعارك داعش، معارك داعش بدأت بالشهر السادس ( 711)ون وملي( 4)آب إل  
 .برمي ، بالتال  نريد توضيح اذه المسألة( 111)برمي  وليس حوال  ( مليون)وليس ف  الشهر الرابع، وحلة اإلقليم نقلت 

 -:عال عوده اليذ شناوة النائبة -
زارة المالية يجب التقلي  من مشكلة التهرب الضريب  الت  يستفيد منها ف  الغالب األغنياء، وتفعي  إستحلا  الغرامات لما يخص و  -0

 .والرسوم وأجور الخدمات بشك  جدي لرفد الموازنة لك  ل تكون معتمدة عل  النفط فقط
العراقية واستثماراا ف  تحسين القتلاد العراق  وتحسين أداء البنوك ما ا  خطط وزارة المالية لالستفادة من السيولة النقدية داخ  السوق  -4

 الحديثة ف  تداو  األموا ؟ اوالستفادة من التكنولوجي
 .أما ف  ما يخص وزارة التخطيط 

 المجتمع العراق  ما ا  الخطط الت  وضعتها وزارة التخطيط لالستفادة من العام  البشري الذي يتميز به العراق ونسبة الشباب العالية ف 
 .المها  بالنهوض بالواقع  القتلادي ف  مجالت اللناعة والزراعة وعدم العتماد عل  النفط

 .إما ما يخص النفط 
 ما ا  تكلفة تكرير برمي  النفط العراق ؟

 -:العبادي جبار عبدالخالق عبدالحسين النائب -
عها بإيجابية، ذكر السيد وزير المالية ان من ضمن المقترحات لتخفيض العجز من الواضح اناك مشكلة نقدية حقيقية لكن يجب التعاون م

وموضوع تأجي  دفع المستحقات للمزارعين، اذا الموضوع فيه سلبيات يهثر عل  الموسم القادم، كذلك موضوع الحشد الشعب  وضرورة ان 
 .يكون لهم األولوية كونهم واجهوا اإلرااب

 .عل  موضوع نسبة اإلنجاز وضرورة ان يكون النسبة ا  المعيار وفق نسبة محددة بالنسبة لوزارة التخطيط نهكد
 .ما يتعلق بالسيد وزير النفط 

 .الموضوع لحيح ل نستطيع التحكم بالسعر
 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .زاد عن الوقت المحدد من الممكن كتابته بليغة سها  ويقدم إل  السادة الوزراء ما
 -:محمد ود حيدر رستممسع النائب -

 .أطلب من حضرتك نحن أعضاء اللجنة المالية ان يكون لنا الحق بأن تكون مداخالتنا أكثر من البقية
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أرحب بالسادة الوزراء وأشكرام إلعدادام لهذا التقرير وكنا نتمن  نحن أعضاء اللجنة المالية نحل  عل  نسخة من التقرير قب  عقد اذه 
من الخالفات بين إقليم كردستان والحكومة التحادية وزيادة النفقات الحربية من ضمن  4102الت  عانتها موازنة  الجلسة، رغم المواجهات

اذه العواقب استطاعت اذه اللجنة مشكورة ان مليون برمي  يومياا، رغم ك  ( 0)وزارة الدفاع والداخلية، وانخفاض لادرات العراق بما يقارب 
 .ترليون( 40)ترليون إل  ( 71)تخفض العجز من 

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 . ل أستطيع اللجنة المالية تم الحديث عنها

 -:سرحان احمد سرحان مالك النائب -
 .سهالين إل  السيد وزير المالية

 إل  مجلس النواب لغرض التلويت عليه؟  4102مت  سيتم إعادة قانون الموازنة لعام  -0
 مت  سيتم إطالق ميزانية إقليم كردستان ورواتب الموظفين؟  -4
 -:العسكري محمد ناجي محمد علي النائب -

د باستضافة السيد وزير النفط وأرجو ان أعط  وقت كما أعطيت اللجنة المالية، ول نقي تطالبيكون اذا ضمن الوقت ألنن  أتمن  ان ل 
ل أن  سأمتنع عن الحديث، دقي  .نائب( 41)ة واحدة ل تكف  لنستضيف مع قبدقيقة واحدة وا 

من الميزانية ا  من ميزانية النفط، ولهذا أرجو ان تكون انالك %( 91)أختلر بشك  سريع وأقو  للسيد وزير النفط نحن كما تفضلتم 
لنفط، ما ا  اإلجراءات الت  اتخذتمواا لرفع أسعار النفط؟ نحن لدينا إمكانية إجراءات سريعة من قب  وزارة النفط لتداع  تداور أسعار ا

ونحن أعضاء ف  منظمة أوبك، ا  تم التحرك عل  منظمة أوبك لخفض إنتاجها من النفط للمحافظة عل  أسعار النفط وتداعياته؟ أم ل 
ذا كان باإلمكان لما ل تكون اناك إجراءات حقيقية سري  عة؟ نستطيع ذلك؟ وا 

 .أمتنع عن الحديث ألنن  لدي استضافة
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .أنا كذلك أعتذر، سج  دور آخر
 - :العسكري محمد ناجي محمد علي النائب -

اك أنا ل أسج  دور ألنن  لدي استضافة، وا  خارج الدقيقة الواحدة، أرجو ان تعطين  معن  الستضافة؟ أنا طلبت الستضافة ولم يكن ان
 .وقت محدد

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
لب رهساء الكت  السياسية، نقدر طلبك باستضافة الوزير، اذه الجلسة تمت بالتنسيق بين رئاسة المجلس وبين رئاسة الحكومة بناءاا عل  ط

ذا شأ  .فقط الذي يخلك فال مانع لدينا بالنسبة كرئاسة مجلس و ضمن إطار الطلب ،ت بجلسة قادمةوا 
 -:خوشابا يونادم يوسف كنا لنائبا -

البرلمان تناز  عن ولم يطبقه رئيس الوزراء، و  عل  الرفض 4101لدي مالحظة، السيد وزير المالية تكلم عن التعرفة الكمركية قانون منذ 
ينفذ اذا لن مجلس الوزراء بيان مدر من مجلس الوزراء فيكف  بمجرد لالحياته التشريعية وخو  مجلس الوزراء لتنفيذ اذا القانون ببيان يل

 .القانون
ن زنة واقع الحا  اذا كالم لحيح، لألبموا اولفتموا دق عل  الجوانب القانونية فيها،الموازنة من المفروض ان تأت  مهما كانت، لنلا

المالية، طلب تأجي   اناك التزامات ديون مسددة وأمور أخرى يجب ان تكون قانونية ويلوت عليها مجلس النواب، أنا طلب  للسيد وزير



 22 - 41 1194-91-91/الوثائق/الدائرة البرلمانية

ربما يكون أفض ، ألنها شرائح فقيرة %( 11أو11)ية تدفع ه ن ل تهج  نهائياا وربما نسبة مبعض األمور وا  رواتب الحماية الجتماعية، ا
 .ف  المجتمع العراق 

 -:الدلي محاسن حمدون حامد النائبة -
اطن ن  ما يعان  من ضعف المستوى المعاش ؟ وكذلك اإلرااب والفقر والمو   من سيادة الوزراء كيف يكون التقشف والمواطن يعاأتسائأنا 

داث بعدم لرف رواتب محافظة نينوى من ضمن خطتكم لتخفيض العجز؟ وما ذنب المواطن من اذه األح تحت خط الفقر، ا  ان التخفيض
مث  رواتب وزارة التربية واللحة ووزارة الهجرة والمهجرين، الوزارات الت  لم تلرف إل  اآلن منذ شهرين تقريباا الت  حدثت ف  محافظتنا؟ أام 

، ما (004)سمنت الشمالية عل  الرغم من كونها شركة رابحة، اإليرادات موجودة لكن الرليد متجمد ف  ملرف الرافدين الهيأة العامة لإل
 آلف؟ ( 2)ذنب الموظفين والعدد 

 .من الراتب السم %( 81)ظة نينوى والتابع إل  وزارة النفط للرف ا  ان انخفاض واردات النفط يهدي بالموظف ف  محاف
 -:البياتي عباس حسن موسى النائب -

 :أسئلة محددةلدي 
 ؟4101و  4102ا  باإلمكان دمج الموازنتين  -0
 قدار اذا الدعم؟وما م 4101والجارة، بكم ستسهم ذلك ف  دعم موازنة عام لدولة الكويت الشقيقة %( 1)سبة بعد ان نتخلص من ن -4
ما ا  إجراءات وزارة المالية لمنع غسي  األموا  الت  تهدر الماليين من الدولرات؟ ثم أطالب بعدم المساس برواتب الموظفين ورواتب  -7

 المكافئات،الرعاية الجتماعية باإلضافة إل  ضرورة تقليص اإلنفاق ف  الوزارات والهيآت المستقلة ف  السيارات والتأثيث واإلفادات و 
 .موظف( 111)ماليين و( 7)مليون، ( 77)موظف، نحن ( 111)مليون و( 4)مليون، ( 81)ف  إيران 

  -:محمد مسعود حيدر رستم النائب -
 .لدي سها  للسادة الوزراء الذين قاموا بإعداد اذا التقرير

دينار للنازحين ( ترليون)خللنا  ات للنازحين، نحنمليار دينار عراق  لمكتب نائب رئيس الوزراء كتعويض( 112)كيف تم تخليص مبلغ 
 .سهال  إل  معال  وزير النفط الدكتور عاد . مليار إضاف  كتعويضات للنازحين( 112)واو اآلن ف  الجدو  لدي 

 كيف ومت  ستبدأ الحكومة بتلدير نفط مدينة كركوك؟ 
 .وسهال  إل  معال  وزير المالية

يرادات  كيف سيتم تحسين النظام الضريب  والكمرك  ف  العراق؟ وا  من الممكن الستفادة من الحوكمة األلكترونية وجع  النظام الضريب  وا 
 الكمارك تعاد  الملادر المهمة؟

 -:المساري احمد عبد حمادي شاوش النائب -
 .نرحب بالسادة الوزراء والوفد المرافق لهم

دات ونفقات، والغطاء القانون  الوحيد ألننا لم نستطيع التلويت عل  الموازنة ف  كانت انالك إيرا 4102سهال  لألخوة الوزراء بأن سنة 
، نحن نريد كمجلس نواب ممثلين عن الشعب ان نعرف ما ا  النفقات الت  4107من موازنة ( 04/0)لرف اذه اإليرادات او مبدأ الـ 

 .عليها، وما كان لم يقتنع به مجلس النواب نجد له حالا  لرفت خال  اذا العام؟ لك  نستطيع أما ان نجد لها ح  قانون  أو نلوت
 .السها  الثان  موجه للسيد وزير المالية

 .ا  تم التلرف بش ء من احتياط  البنك المركزي أم لم يتم التلرف بذلك
 -:الحميداوي عبدالعباس ةعمار طعم النائب -
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المتوقع وتوجد أسباب واضحة لذلك، مرة يوجد ضعف ف  اإلنتاج لم يل ، المشكلة األساسية تقديرات النفط الملدر أو المنتج كانت دون 
لمركز الت  الخالفات السياسية بين اإلقليم وامن  الذي حا  دون الستفادة من نفط كركوك، السبب الثالث وجود والسبب الثان  الظرف األ

ا، فعلينا ان نركز عل  معالجة اذه األسباب بالدرج ة األول  ألن سيوفر لدينا قفزة باإليرادات وتجاوز لواحد من أسس حرمتنا من مقدار أيضا
 .المشكلة

ل  حد اذا التأريخ ( 11)النفقات الفعلية تقريباا  70/8النقطة المهمة األخرى ضبط النفقات، إذا حسبنا باألرقام الموازنة إل   تشك  ترليون وا 
 .ترليون( 44)الحساب يلبح المدة الزمنية للسنة، الثلث الباق  إذا نحسبه بهذا ثلث  

 -:فيان دخيل سعيد خضر النائبة -
ل  اآلن اعتمدت عل  أسلوب الدولة الريعية، أي نبيع نفط و  4117نحن نعلم موازنة الدولة العراقية منذ عام    تبن  نوزع رواتب، ونفتقر إلوا 

تعان  من عجز  4101داا ان الحكومة العراقية وموازنة عام اوية اقتلادية واضحة للدولة العراقية، لذا علينا اآلن ان نعترف بحقيقة مفا
 .مال  كبير، لذا أعتقد انه آن األوان ان نفتح باب الستثمار للقطاع الخاص لك  يكون شريك حقيق  للدولة العراقية

 .سهال  إل  وزير المالية بعيداا عن اذه المقدمة
يف ستكون؟ ا  سيكون اناك مبالغ للمشاريع الستثمارية وخالة نحن نعلم ان بالنسبة إل  ما يخلص من موازنة عل  محافظة نينوى ك 

 محافظة نينوى اآلن بيد علابات داعش وكيف سيكون توزيع الرواتب ولمن سترس  اذه األموا ؟    
 -:الخضري حامد موسى احمد النائب -

عب، ونحن مع الحكومة ف  اتخاذ قرارات إلالحية شجاعة وأقترح أجم  الترحيب بالسادة الوزراء وأشكرام بهذه الملارحة والمكاشفة مع الش
ان يلدر مجلس النواب بيان أو ش ء يشجع الحكومة بدعم ذلك، الفساد لم يذكر ف  حديث السادة الوزراء، وأنا أعتقد ان له أثر كبير ف  

تراتيجية بدعم الموازنة غير النفطية، كتنشيط العجز الحال  والحكومة وضعت خطة علمية واقعية لمحاربة الفساد، ل بد من وجود إس
تقد ان اذا أمر مهم لك  نجلب وأنا أع وقد يتطلب اذا أمر مهم، وقد يتطلب تعدي  ف  قانون الستثمار استثمار القطاع الخاص أمر مهم

تسديد مستحقات الشلب، لبد من المستثمرين ونشجع المستثمر العراق ، والزراعة أمر مهم ف  ذلك، ولكن لألسف سمعنا ان اناك تأجي  
 .وجود خطة ف  ترشيد وخفض النفقات

 -:العكيلي عزيز كاظم علوان النائب -
 (DFI)ية اهلل يعين الحكومة ومجلس لنواب عل  التركة السابقة الت  أدت إل  سحب معظم احتياطنا من ابد
 .سهال  
 ا وكم او؟مبالغ البترو  للمحافظات الجنوبية المظلومة، ا  تم دفعه -0 
 ألف درجة وظيفية مع العقود واألجر اليوم  أين نتائجها؟ وأين ذابت؟ ( 73) -4

أمر ديوان  بتعيين مديرين عامين ومستشارين ووكالء، ا  فعالا تم تعيينهم؟ من أين ( 711)أيام لدرت ( 1)علم  قب  تشكي  الحكومة بـ 
 أتت اذه المبالغ؟ 

 ما ا  بيانات اذه السلف؟ 4107إل   4118داية ورد ف  الموازنة إطفاء السلف من ب
 -:الجاف اشواق نجم الدين عباس النائبة -  

 .سهال  إل  وزير المالية
 ف  الوقت القريب ف  قاموس وزارة المالية كم من الوقت تعن  ألنه مهم ألبناء إقليم كردستان؟  -0
ولم يتم   وام يدافعون عن العراق، لكن تم اإلشارة إل  أبناء الحشد الشعب  مركة تقات  نفس العدو الذي يقاتله الحشد الشعبقوات البيش -4

 .أشهر( 7)مركة، وام يقاتلون داعش ولم يستلموا رواتب منذ اإلشارة إل  رواتب البيش
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 .سهال  إل  وزير النفط
 لة بشك  قانون  وجذري أم ل؟لح  اذه المشك ا  انالك نية لوزارة النفط ومجلس الوزراء إلرسا  مشروع قانون النفط والغاز

 -:عبداهلل فرهاد قادر كريم النائب -
 .سهال  لوزير المالية

يعتبرواا الجميع خطوة جبارة من قب  الحكومة التحادية والت   ا  بإمكانكم تحديد مبلغ الدفعة الت  سترس  قريباا جداا إل  إقليم كردستان؟
 .لرفع الظلم عن إقليم كردستان

 .ير النفط المحترمطلب  للسيد وز 
اسية لتشكي  الحكومة الجديدة، أطلب من لسيمن وثيقة التفاق السياس  بين الكت  ا( 01)من الدستور والمادة ( 004)استنادا إل  المادة 

حالته إل  مجلس النواب إلقراره،  خدمةا للمللحة العامة سيادتكم وبالتنسيق مع الوزراء اإلسراع ف  إعداد مشروع قانون النفط والغاز بالتوافق وا 
 .ألن النفط كما يعلم الجميع ملدر أساس  لواردات العراق

 -:ربحسن سالم عباس ج النائب -
  التآك  وعجز يقدر بحوال  الت  تعرضت إل 4102إقرار موازنة يعيش الشعب العراق  محنة أمنية باإلضافة إل  المحنة المالية بسبب عدم 

لت  يعيشها البلد من أوضاع أمنية واقتلادية، ولع  السبب األام او عام  الفساد، حيث اناك نفقات ترليون، بسبب المتغيرات ا( 77)
يفاد من إيجار بيوت وسيارات ومكاتب وأثاث خارج القطر للسادة المسهولين والوزراء، إضافة إل  ذلك إل  المنالب  وامتيازات ونثريات اتوا 

أموا  أفواج الحمايات  نواب الثالث لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وما يرافقها من لرفالت  استحدثت ف  تشكي  الحكومة ومنالب ال
والسيارات والنثريات، وك  اذه النفقات تثق  كاا  الميزانية، ولم تخضع اذه النفقات إل  رقابة أو حساب، ب  حت  الجهة المعنية بكشف 

 .الفساد وا  النزااة، ا  اليوم بحاجة إل  نزااة
 -:علي فيصل فهد الفياض لنائبا -

 .كلنا أم  بالسادة الوزراء بتمرير الموازنة
فيها؟ وا  باإلمكان الستفادة من اذا الفائض؟ وما او الضرر الحال  إذا تم  وا  كان اناك فائض 4107سهالنا أين التبويب ف  ميزانية 

درجات الوظيفية او ك  ما يتمناه الشارع العراق ، حيث ان الشارع حت  ولو بالدرجات الوظيفية فقط؟ ألن إطالق ال 4102إطالق ميزانية 
 .العراق  لتهمه الموازنة بقدر إطالق الدرجات الوظيفية المتعلقة بها، لهذا نطلب منكم مراعاة اذا الموضوع قدر اإلمكان

 رى وتنويع ملادر الدخ  لدعم القتلاد؟ا  اناك خطة لزيادة إيرادات عن طريق ملادر أخرى كدعم الزراعة واللناعة والقطاعات األخ
 -:ريبوار طه مصطفى احمد النائب -

 .نرحب بالسادة الوزراء
وع أقو  كان يفترض عل  الحكومة واألطراف ذات العالقة ان تبذ  المزيد من الجهد والجدية لح  القضايا العالقة والمتكررة سنوياا عند الشر 

 .التأكيد عل  ضرورة التخطيط السليم للموازنةبأعداد الموازنة، وان ك  اذه يقود إل  
التخليلات ف  غاية األامية وا  أام الموضوعات الحساسة الت  تدور حولها جميع القلوب الفاسدة، و موضوع األموا  والمخللات 

يتها الميزانية النفجارية، تقت  واإلرااب، وا  سبب ك  البالء، لكن الميزانية العراقية أنا أسم وا  سبب ك  البالء والتحركات والتحالفات
 .المواطن وتملئ خزائن المسهولين بالدولرات واألمان من دون الشعب، الذي يعان  من وطأة العيش والحياة واألمن والستقرار

 -:الصافي الحسين علي طالب عبد النائب -
 .سهال  لوزير النفط المحترم
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ناك طلبات قدمت بهذا الخلوص، لماذا ل يتم اإلسراع ف  جولة التراخيص ألج  إنشاء ملف  ف  محافظة ذي قار موضوع مهم، وا -0
 من قب  الوزارة؟  إنشاء الملف  وحسم الموضوع

 .موضوع تقلي  مسافة األنابيب النفطية بسبب كثرة التجاوزات عليها، حيث تمر بعضها بأراض  زراعية -4
 .السها  للسيد وزير المالية

شمو  أكثر عدد من شرائح المجتمع بهذا و ملرفية بخلوص تسليف القروض للمواطنين، لماذا ل يتم تقلي  الروتين تقديم التسهيالت ال -0
 .التسليف

 
 -:البديري علي مانع عطية النائب -
( 2)إقرار الموازنة، الذي حدث أنه بعض التخليلات لبعض الدوائر كانت  وذلك بسبب عدم%( 0)كانت اناك الموافقة عل  لرف  -0

 مليار حيث ول  إل  أق  من اذا المبلغ، من الذي يتحم  الفرق ف  اذا المبلغ ونحن ف  نهاية السنة؟
ا ان المقومات ف  نجاح القطاع الزراع  ف  العراق متوفرة  ةيجب وضع إستراتيجي -4 واضحة للنهوض بالقطاع الزراع  ف  اذا البلد، علما

 .فظات الت  تعتبر محافظات زراعية بالدرجة األول ويجب الاتمام بالمحافظات المنتجة والمحا
 -:الموسوي هاشم راضي حيدر النائب -

كانت إيرادات واضحة وتقدر  4102 70/8إل 0/0التقرير المقدم من قب  وزير المالية يشير بأن اإليرادات والنفقات للدولة العراقية من 
دينار عراق ، نحن نتمن  من وزير المالية تزويدنا بتقارير مفللة عن اذه ترليون ( 34)مليار دولر، اذا يعن  بحدود ( 34)بحوال  

 .70/8إل   0/0اإليرادات وعن النفقات من خال  الفترة المستمرة من 
 -:الحسيني احالم سالم ثجيلالنائبة  -

 :لدي سهالين
 ؟المحدد ما مدى قانونية تأخير الموازنة التحادية ف  حا  عدم إقراراا ف  الوقت الزمن  -0
اذه معنية بالمهسسة التشريعية والمهسسة التنفيذية ف  ضرورة األخذ بنظر العتبار طبيعة العالقة بين المهسسة التشريعية والمهسسة  -4

الف  ق  عل  سبي  المثا  التعاون ف  اللجنة المالية وف  إعداد وتحضير الموازنة من أج  تالتنفيذية والتعاون المشترك بينهما، وعل  األ
 .المشاك  الحاللة فيها

 .ضرورة األخذ بنظر العتبار قضية التقليص ف  المهسسة األمنية وتسليحها ف  ظ  األوضاع األمنية والظرف األمن  الذي نعيشه -7
 -:النائب محمد علي حسين المسعودي -

السادة النواب، لك  ل تتكرر مث  اذه الحالت  أود ان أقو  ان اذا الدرس يجب ان يحفظ ف  أذاان السادة أعضاء مجلس الوزراء وكذلك
 .ألنها أوجدت لنا مشكلة كبيرة، اليوم نناقش ونضيع الوقت ف  سبي  حلها قرب النتخابات

 .معال  السيد وزير المالية
 الية الموجودة؟الك  نستفيد من الموارد الم ض عل  مجلس النواب لغرض إقرارهلماذا ل تعد مشاريع قوانين وتعر اناك أموا  ميتة 

 .أثن  عل  وقف ومراجعة بيع عقارات الدولة ألن اذه األموا  قد أخذت بغير حق ويجب اللتفات لها من قب  مجلس النواب
 اتجاه البلد إل  أين؟ ا  او زراع  أم لناع  أم تجاري؟ ،وزارة التخطيط يجب ان تكون لها رهية

 -:سالم محمد حماد النائبة نورة -
 .ير التخطيطسهال  إل  وز 
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ترليون، قسم من اذه المشاريع حبٌر عل  ( 011)ترليون دينار عراق ، ملروف منه ( 481)مشروع موجود متعثر، مخلص له ( 1)اناك 
ا  خططكم اتجاه اذه المشاريع الكبيرة ؟ وماا  مشاريعكم المستقبليةأنتم كوزارة تخطيط ما%( 01إل 1) ورق والقسم اآلخر نسبة التنفيذ من

 آلف مشروع؟( 9)  عدداا فاق الـ الت
 .سهال  الثان  إل  وزير المالية

 لموضوع وحدة اإليرادات النفطية بين المركز واإلقليم ؟ ةا  لوزارة المالية رهى إستراتيجي
 .وسهال  لوزير النفط

   تمنع اذه الكمية؟ألف برمي  وما ا  المعوقات الت( 211)ماليين و( 7)ما ا  قدرة وزارة النفط لرفع اللادرات إل  
 

 -:النائب طالب عبد الواحد ذياب المعماري -
 .سهال  موجه إل  معال  وزير المالية المحترم

سمنت بالنسبة إل  رواتب وزارة اللناعة والمعادن، قامت بتسليم جميع موظف  شركاتها ف  محافظة نينوى رواتبهم بالكام ، عدا شركة اإل
ل  اآلن، مع العلم أنها الشركة الوحيدة  01/1رة اللناعة والمعادن لم تسلم رواتب موظفيها منذ تأريخ الشمالية الوحيدة من شركات وزا وا 

ستحلا  جميع الموافقات فعطائهم سلفة، ف  حين ان مدير ملرف الرافدين أبلغن  بأنه قد أبلغ وزارة ف  محافظة نينوى، وقد تم إ الرابحة
عائلة للحلو  عل  تلك الرواتب الت  حرموا منها ( 1111)رواتب موظف  اذه الشركة، كيف نسعف  المالية بعدم وجود المبلغ الكاف  لسد

 وما ا  إجراءاتكم؟
 .سهال  الثان  موجه للسيد معال  وزير النفط

ل  ، 01/1منذ أحداث ( الكازوائي )بالنسبة إل  ألحاب المولدات األالية ف  محافظة نينوى إل  اآلن لم يتسلموا حللهم من مادة  وا 
 .اآلن مع العلم ان حلص محافظة لالح الدين واألنبار وديال  لرفت لهم، وام ف  نفس الوضع األمن 

 -:السيد رئيس مجلس النواب  -
لة أترك األمر للسادة الوزراء توجد ثالثة قوائم أخرى ولذلك إذا تمت اإلجابة عل  أغلب األسئلة الت  تم طرحها يمكن فقط الكتفاء باألسئ

 .لت  تم عرضها أو أخذ بعض األسئلة وليس جميعها تفضلوا السادة الوزراءا
 -(:وزير المالية)السيد هوشيار زيباري  -

شكرا لك  السادة النواب الذين طرحوا أسئلة مهمة ف  اذه الجلسة حقيقة توجد بعض األمور تحتاج ال  توضيح أو نضع بعض األسئلة 
 -:ين العامةالمتكررة والمشابهة ضمن بعض العناو 

لهذه السنة أتلور ك  األعضاء والسادة الوزراء الموجودين انا  4102أوضحنا أنه ربما من اللعب جداا أنه نستطيع أن نقدم موازنة : أولا 
موازنة  بشك  أو بأخر أكدوا اذه الحقيقة وأوضحنا األسباب ولكن سوف نقدم بيانات مالية أو بيان مال  نقو  فيه مجلس النواب المحترم أن

بالتأكيد  4101ا  واقع حا  بهذا القدر أتتنا إيرادات ا  من الممكن؟ أنه أمر لعب جداا ولكن لو انه ف  حا  توجد لديكم موازنة  4102
ا يجب تقديمها أن الموازنة دائماا تلاحبها مشاك  سياسية أو اتفاقات واذا ما كنا نراه ف  السنوات الماضية اإلخوة النواب جميعهم طرحو 

اذا الموضوع واذه حقيقة نحن حكومة جديدة ومرحلة جديدة لذلك سوف نحاو  أن نتول  ال  تفاامات قب  أن ندخ  ف  نفس المأزق 
خالفية واذا  ةالذي وللنا له ف  الفترات السابقة وبالتأكيد يجب أن تكون انالك معالجات سياسية وتفاامات سياسية حو  قضايا بنيوي

واإلخوة ف  اإلقليم عل  علم بهذا الموضوع ونحن ل نتحدث من العدم لذلك ام  4101-4102ما نقو  نقدم موازنة موجود ف  بالنا فعند
 .أيضاا سوف يقدمون أفكارام وتلوراتهم ومعالجاتهم أيضاا 
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دم دفع الرواتب أطالقاا اناك نقطة لم توضح وا  أنه ل يوجد أي توجه لدى الحكومة أطالقاا لقطع الرواتب وتعدي  الرواتب أو ع: ثانياا 
نما انالك بعض القرارات وبعض التشريعات الت  حدثت كانت زيادة عن المطلوب أو إضافات لذلك ل توجد لدينا أي نية ول سياسة  وا 

 .الحكومة الحالية ول وزارة المالية أنه تمس رواتب الموظفين أو المسهولين إطالقاا حقيقة اذا ليس موجود
وع الذي تحدث عنه الكثير من اإلخوة حو  موضوع الفساد بالتأكيد أن البرنامج الحكوم  للحكومة الجديدة فيه التزام وتعهد أن الموض: ثالثاا 

لريح وواضح لمحاربة ومكافحة الفساد وملادره من خال  ايئات رقابية ومن خال  كشف الحقائق للمواطنين ولمجلس النواب وللمشرعين 
لذي مفروض أن نعالجه ونتعاون ف  سبي  مكافحة الفساد أينما كان ولبد من خطة ولكن أو  ش ء يجب أن ولألعالم واذا او الواقع ا

تكشف وتقو  أين يوجد الفساد؟ ويجب أولا أن تبين أن اذه األرقام الموجودة لدينا كيف حل  فيها لرفيات خارج التخليص وخارج 
 .القانون؟ لذا فهذه أيضاا مسهولية حقيقة

توجد لدينا أزمة فانا انا خففت من اذه األزمة ونعبر عنها بطرق أخرى ويوجد فيها تحدي ولعوبات ولكن توجد أزمة مالية وسيولة : رابعاا 
ويجب أن نتلدى لها وبجرأة يجب أن تعترف بالواقع وان تجد لها طرق ووسائ  بكيفية معالجتها وتتغلب عليها واذه أحدى طرق المكاشفة 

لدينا ملادر ولدينا إمكانيات والبلد ليس لديه إفالس كما يقولون ب  يوجد لدينا ف  البنك المركزي احتياط  ولدينا  والملارحة نعم توجد
مليار وال  آخره ولكن قانون البنك المركزي واستقالليته ل يدعنا أن نتلرف بهذه األموا  الت  ا  احتياط استراتيج  للمحافظة عل  ( 33)

دارة اذه األموا  الوضع القتلادي وعل   سعر العملة وليس نحن مفلسين كما يقو  البعض ويروجون لذلك ولكن توجد لدينا مشكلة وا 
والملروفات وكيف نعظم من مواردنا؟ وكيف نفكر؟ بالنسبة للواردات الغير نفطية الت  أكثر من نائب عرض اذا الموضوع لماذا ل نبحث 

الزراعة واللناعة والتجارة والكمارك والرسوم ونحن نعرف أن بعض الدو  تعيش فقط عل   عن ملادر بديلة عن النفط؟ بالتأكيد لدينا
الضرائب أو السياحة والكثير من األمور ويوجد لدنينا ولكن يأت  بسهولة بدون تفكير وبدون تعب والناس ل تعم  ل ف  الحق  ول ف  

ية الت  ا  اختلال  والت  قدمتها ف  رسالة الماجستير الت  قدمتها الملنع ول بالخط اإلنتاج  واذه ا  من ظواار الدولة الرع
 .لمعلوماتكم لذا أي واحد يريد المناقشة فانا مستعد لمناقشته ف  اذا الموضوع

وأعتقد أن اإلخوة من ائتالف القوى الكردستانية والسادة النواب الكرد معظم األسئلة متشابهة ونحن كلنا حريلون والحكومة حريلة : خامساا 
أن مجلس النواب المحترم بك  فئاته حريص جداا عل  ح  مشكلة الت  موجودة بين اإلقليم والحكومة التحادية جانب منها الموازنة الت  

نحن  هفيها النفط وقضايا أخرى والتعاون والشراكة الحقيقية والمشاركة ف  القرار األمن  والسياس  واذه القضايا كلها موجودة ولكن تأكدوا أن
ممثليكم ف  الحكومة حريلون بنفس الحرص الموجود لديكم لتحقيق اذا الش ء لك  يحل  شعبكم ف  إقليم كردستان أن يحللوا عل  

ويستثن  فقط إقليم  0/04حقوقهم الكاملة ول يجوز فقط أنه الرواتب تدفع ف  ك  العراق أو الموازنة تلرف لك  المحافظات عل  نسبة 
رار الذي حل  والذي سمعته حقيقة لم يكن قرار حكوم  ول تنفيذي أطالقاا ولم يقر ف  مجلس الوزراء وأنا كنت عضو كردستان واذا الق

ف  مجلس الوزراء واذا الموضوع لم يطرح ول ف  البرلمان لذلك كان قرار انفعال  فردي أو شخل  واذا ما ل يقب  به أي أحد أطالقاا 
ويوجد توجه ورغبة حقيقية وتفاامات بين قيادة اإلقليم وبين الدكتور حيدر العبادي والحكومة الجديدة أنه واعتقد أن اذا الموضوع الشائك 

يجب البدء بالح  والح  ببدء بإطالق دفعة مالية إلقليم كردستان واذا الموضوع نحن نعم  عليه حالياا لي  نهار واو ليس موضوع إعالم  
عالم او أحد أسباب الذي أزم اذه العالقات بين اإلقليم وبين المركز لذلك كونوا عل  ثقة أننا مثلكم ومحدد فيه تاريخ وكم المبلغ؟ أن اإل

حريلون ك  الحرص أنه ننجز اذا الموضوع ف  أسرع وقت بالتفاام وبالمودة وحقوق اإلقليم موجودة ومثبتة وسوف نقوم بتثبيتها والمطالبة 
 .اإلقليم أيضاا ف  نفس الوقت أن يف  بالتزاماته بالتأكيد حت  نكون واقعين وموضوعينبها وأيضاا توجد التزامات متبادلة فعل  

بالنسبة لمجموعة من األسئلة الت  سألها اإلخوان ف  نينوى وأنا أيضاا من نينوى ولدي تضامن كبير مع أالنا ف  المول  فخال  : سادساا 
وإلطالق المبالغ وحللت لنا اذه المشكلة وا  مشكلة العجز والموازنة وأن  اذه الفترة أتت ال  وزارة المالية كثير من طلبات لللرف

اللجان الت  تشكلت وبالتأكيد أن من حق محافظة نينوى وموظفيها أن يطالبوا بحقوقهم وسوف نقوم بلرفها فوراا بدون تعطي  وكذلك 
أي تمييز حقيقة واإلشكالية الت  حللت كانت بسبب ضغط بالنسبة لكركوك والنبار وديال  وباب  وألي محافظة أخرى ول يوجد لدينا 
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  العم  وتوجد بعض القرارات تحتاج ال  وزير والوزير انشغ  بهذه اللجان الوزارية حت  نعد اذه المعلومات ويتم تقديمها لكم وللحكومة حت
 .نعالج المشكلة األكبر منها وك  الحقوق سوف يتم معالجتها ولن يتم تعطيلها أطالقاا 

بالنسبة لموضوع رواتب البيشمركة أيضاا اذا الموضوع مطروح وموقف اإلقليم موجود ف  ك  المباحثات السياسية والدكتور عاد  : سابعاا 
سيد العارفين شارك ف  ك  اذه المباحثات وموجود عل  جدو  الحكومة اذا الموضوع وأيضاا ف  مباحثات حو  تشكي  الحكومة اتفقنا 

الموضوع أنه قوات البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراق  وأنه يدافع عن العراق وحدوده وحارب داعش عل  عل  ليغة حو  اذا 
كم وبالتأكيد يومياا يقدمون ضحايا ولبد أن يشملوا بنفس الرعاية من قب  الحكومة التحادية واذا الموضوع نحن ( 0111)جبهة طولها 

أن الحكومة تدرك ذلك حت  ف  الورقة الت  تم عن طريقها مشاركتنا ف  الحكومة يوجد نص  نتابع أيضاا وليس مهم  وغير مطروح ب 
حو  اذا الموضوع وكيف يتم معالجة موضوع رواتب تسليح وتدريب البيشمركة؟ واذا ما كان لدي ف  بعض الخطوط العامة حقيقة وتوجد 

به السيدة الفاضلة ماجدة حو  تعويضات القلف إذا وجدت وأقو  ل توجد أسئلة أخرى ومنها أحد األسئلة المهمة ف  تقديري والت  تحدثت 
أي تعويضات حقيقة وقوات التحالف الدول  األمريكية والبريطانية الت  تقلف مواقع وأاداف داعش ل توجد معها أي اتفاقية مع الحكومة 

القرار او قرار المجتمع الدول  لمكافحة اإلرااب أما أن حو  دفع إثمان القلف حسب علم  لحد اآلن نعم لم يطالبونا ول بفلس واذا 
يكون حل  اتفاق حو  حساب بان ندفع ثمن ذلك وكم لاروخ فبالتأكيد ل يوجد ش ء كهذا وأنا مسهو  عن اذا الكالم وتستطيعون أن 

 .قاا تعتمدوا عليه وأنا أتحدث عن خبرة وليس من عدم وعملت ف  اذا الموضوع ول يوجد اذا الش ء أطال
 .نحن لم نمس أموا  البنك المركزي خال  اذه اإلجراءات والقرارات مطلقاا : ثامناا 
 .قانون التعرفة الكمركية يحتاج ال  تفعي  بالتأكيد بدأنا بهذا الموضوع: تاسعاا 
 .بالنسبة لموضوع ا  يمكن دمج الموازنتين؟ أتلور سوف نقوم بتقديم موازنة أخرى لكم: عاشراا 

بالنسبة لموضوع ا  كيف يتم لرف اذه األموا  لنينوى والمحافظات الت  واقعة تحت سيطرة داعش؟ حقيقة او سها   :الحادية عشر
وجيه ولكن اآللية المتبعة أنه اذه األموا  يجب أن ل تذاب ال  داعش ب  ال  مركز بدي  ف  كركوك وتوجد قوائم للموظفين والمستحقين 

 .ليةبالنسبة لهذا الموضوع واذه ا  اآل
الذي  نبالنسبة لموضوع النازحين أحدى سيدات النواب سالت كم ا  تخليلات النازحين؟ أن مبلغ تخليلات النازحي: الثانية عشر

ذا توجد أسئلة ( 118)لدى او تريليون دينار لرف منه  مليار دينار واذا المبلغ الذي أعطوه ل  خبراء وزارة المالية واذا ك  ما دل  وا 
 .لم نستطع أن نرد عليهاأخرى حقيقة و 

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .الحديث مع رئيس المجلس سيادة النائب سها  حو  الملارف

 -(:وزير المالية)السيد هوشيار زيباري  -
الية دقيقة سوف ارد حالا إذا قلدك عل  سيولة الملارف فلاحب السيولة او ضمن السياسات النقدية للبنك المركزي وليس لوزارة الم

 .ويمكن سها  البنك المركزي
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .السيد النائب، ا  انت قمت بطرحه أم ل؟ الجواب لك سيادة الوزير
 -(:وزير المالية)السيد هوشيار زيباري  -

 .اطلب من مستشارت  الرد
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .المستضاف فقط وزير المالية
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 -(:وزير المالية)ي السيد هوشيار زيبار  -
 .نحن وفد جئنا

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .قلدي تستطيع أن تكتب ا  ورقة وجنابك تدل  بها، وام ل يحق لهم الحديث، ام ليسوا المستضافين وام عائدين لكم

 
 -(:وزير المالية)السيد هوشيار زيباري  -

 .اء مع وفد ونحن نحترم أي قرار انتم تتخذونهلماذا إذن جئنا بهم؟ نعم أعرف ولكن قلنا نحن جئنا كوزر 
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .نحن لدينا عدد كبير من السادة الراغبين بالمداخلة مرة أخرى
 -(:وزير المالية)السيد هوشيار زيباري  -

ولم يهثر اذا الموضوع عل   نافديردنا عل  سها  السيد النائب أنه اللرف كان بالتفاق مع المديرين العامين ف  ملرف الرشيد والر 
 .سيولة البنك وتم جدولة اذه مع الدين العام واذا او الجواب الفن  الرسم  لهذا الموضوع

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
استجواب نحن ل نقيم األجوبة اآلن ونحن ليس باستجواب حت  نستطيع أن نقيم أو ل، واذا الحديث ل يجوز سيادة النائب ونحن لسنا ف  

 .حت  نقيم األجوبة إذا كانت وافية أو ل، توجد أجوبة أيضاا؟ تفضلوا
 -(:وزير النفط)السيد عادل عبد المهدي  -

 -:أنا سوف الخص اإلجابات بستة أو سبع إجابات تجمع الكثير من األسئلة الت  ط ر َحت
ها فيما يخص عن النقاط وغيراا حقيقة بالنسبة للعراق وما يسم  بالنسبة لسها  األخت ماجدة الذي طرحته ولكن ل أرااا ف  مكان: أولا 

اعتقد أن مجلس النواب ولجانكم الختلالية سوف تبحثون كثيراا انالك ما يسم  فيسك  بريك ايفن بوينت واذا بالنسبة لنا او تحديد 
سبب خل  كبير ف  الموازنة وبالنسبة لك  الدراسات أسعار النفط حت  تكون مالئمة ومناسبة للموازنة المطروحة ألنه الخروج عنه حقيقة ي

دولر وكان ( 011،7)كانت  4102الموجودة حو  اذا الموضوع وبالنسبة لنفقات السنوات الماضية وخلولاا لميزانية المقدمة والمقترحة لـ
ث ل يبحث ف  الموازنة ول ف  دولر حت  نل  ال  فيسك  بريك ايفن بوينت والحقيقة اذا او خارج أي بح( 011،7)يجب أن نحقق 

 .مناقشات مجلس النواب والنقاط أما تلعد وتنز  كم وتعتمد بنسبة
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .دعوه يكم ، األجوبة قائمة دعوه يكم 
 -(:وزير النفط)السيد عادل عبد المهدي  -

دولر ( 1)أو ( 2)دولر مثالا يكون بـ( 82)  عندما اليوم يكون بـدولر يكون أق 8أو  3أعتقد أنه ( 011)أو ( 011)ربما يكون سعر النفط 
يعتمد أولا عل  منفذ الدخو  سواء كان من آسيا أو من أوربا أو من أمريكا وك  منفذ لها فارق بالسعر بين الثنين بسبب اذه ( 1)أو 

 .األمور
مليون، حقيقة نفط كركوك متوقف ( 7،211)ليون برمي  نفط وم( 4،711)األخ احمد حمه رشيد فيما يخص كركوك والفارق بين : ثانياا 

قدرة تقريباا طيلة العام ومنذ تقدم داعش عدا الشهرين األولين كان انالك بعض التلدير ثم توقف نفط كركوك نهائياا أما اإلقليم الت  كانت م
 . ألف برمي  أيضاا لم تدخ  نهائياا ف  واردات الدولة واذا يوضح السها( 211)له 
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فيما يخص تعظيم اإلنتاج فاليوم قد تكون األسعار متقلبة فه  يمكن تعظيم اإلنتاج؟ نعم يمكن تعظيم اإلنتاج ولكن اذا يحتاج غل  : ثالثاا 
جهد حقيقة من مجلس النواب ومن الحكومة وانالك إشكالت كثيرة ترتبت عندما وقعنا عقود التراخيص برزت مشاك  عديدة لحقاا، مثالا 

، لذلك نلجأ اآلن إل  ك  الوسائ ، 4108القضايا المطروحة أمامنا ا  مسالة ضخ المياه ف  اآلبار واذا المشروع لن ينته  إل ف  أخطر 
كما تعرفون مكان وجود النفط إذا لم يتوافر فيها الضخ الكاف  سوف يهدي إل  انخفاض اإلنتاج وحل  انخفاض ف  بعض اآلبار والمتابع 

تاج النفط ف  أشهر معينة يرى أن إنتاج النفط قد بدأ ينخفض اذا المعد  وانالك جهود تبذ  لرفع اذا المعد  بالتعام  مع للخط البيان  إلن
مكانياته المحدودة ف  الخزن، أحياناا تضطر العملية اإلنتاجية أن تتوقف بسبب  الشركات، كذلك انالك أمور تتعلق بالخزن مستودع الفاو وا 

يوم جو سيئ ف  الخليج  يحو  دون تحمي  النفط ليس بالضرورة ( 011)ت أو بسبب الجو الس ء نحن لدينا حوال  امتالء بعض الخزانا
ساعة يكون ف  اليوم ساعة أو ساعتان أو أربع ساعات، ال  آخره  ك  اذه األمور تتسبب ف  التقلي  من اإلنتاج واذا ( 42)أن يكون 

توفرة وباإلمكان إزالة اذه العقبات فعالا ولكن نحتاج ال  جهد تشريع  وجهد من الحكومة يتطلب حقيقة تخليلات وعم  واإلمكانيات م
ونحتاج إل  العافية ف  مجا  النفط ول يمكن تطبيق نفس اإلجراءات ف  المناقلات ف  اإلحالة وف  الكلفة وف  جانب الكلفة ل يمكن 

مستشف ، اذه أمور تتعلق بطرف آخر شركات أجنبية كبيرة وف  عقود  تطبيق نفس إجراءات مقاولة بسيطة إلنشاء مدرسة أو إلنشاء
يوم إلقرار العقود ويأخذ األمر أحياناا سنتين إلقرار العقود واذا يسبب غرامات وتوقف أنتاج وخروج شركات ( 21)التراخيص يتطلب األمر 

ببها بعض النقاشات حقيقة الحادة الت  تحرص عل  الفلس وال  آخره، اذا يتطلب عندما نأت  لك  نناقش يجب أن نتذكر األزمات الت  تس
 .وتضيع الدينار وتوجد أمثلة كثيرة ف  اذا المجا  ف  نقاشاتنا والروتين واذا كله يجب أن يعالج

النواب بالنسبة لسها  األخ محمد ناج ، أنا حقيقة كنت سوف اطلب استضافت  مع السيد النائب األو  وذكر انه اإلخوة السادة : رابعاا 
يرحبون بالستضافة، أن التحكم بالسعر ليس باألمر السه ، نعم يجب أن تبذ  جهود مع منظمة أوبك ولكن اآلن حت  داخ  دو  األوبك 

سنت عن المقدر حت  تستطيع أن تستمر ف  مجا  ( 31)انالك حرب أسعار وف  الشهر الماض  قامت السعودية بتخفيض سعر نفطها 
سنت، اناك نوع من حرب األسعار ألنه كما ولف أن السوق العالمية ( 11)ران بنفس الش ء ونحن قمنا بتخفيض حرب األسعار كذلك إي

مليون برمي  دخلت إل  السوق وانخفاض معدلت النمو وخلولاا ف  ( 2-7)تغيرت معطياتها مع دخو  الش  أوي  ايكونوم  أكثر من 
والكثير من نفطنا يلدر إل  آسيا، ك  اذه تهثر دخو  %( 1)أو %( 2)ل تل  إل   اآلن%( 3)اللين والهند الت  كانت تقدر بحوال  

ألف برمي ، ك  اذه تهثر عل  العرض الموجود ف  السوق وبالتال  عل  الطلب واألسعار وانخفاضها بهذا ( 911)النفط مثالا الليب  بـ
يناقش اذا األمر ونتمن  فعالا أن نستطيع كدو  أوبك أن نل  إل  الشك ، انالك جهود وانالك مهتمر أوبك سيعقد خال  الشهر القادم وس

 .إتفاق ف  جميع اذه القضايا
قانون النفط والغاز او من أو  األوليات، اآلن انالك جهد إلرسا  اذا القانون والقانون القديم أ ج  مرات عديدة وانالك مراجعة : خامساا 

قليم لك  نل  إل  رهية متكاملة حت  يأت  القانون متكام  واو من أو  أوليات يجب أن نجلس مع ك  المحافظات المنتجة ومع اإل
أن  الحكومة وبدون تنظيم قانون النفط والغاز وبدون تنظيم قانون الشركة الوطنية سيتعذر تماماا حقيقة إدارة اذا القطاع المهم الذي نتمن 

م ف  مسيرة العراق خال  الخمسين سنة الماضية كان يدمر اللناعة والزراعة يكون النفط حقيقة ف  خدمة القطاعات الحقيقية، النفط اليو 
والخدمات، اذه األموا  السهلة حقيقة ألبحت مدمرة الناس ألبحت تفض  أن تتعين كشرط  وجيش وكموظفين بد  الزراعة واللناعة 

نما لدى الجميع  واذا يحتاج أن نشرع قوانين خلولاا الضمان الجتماع  والتقاعد لدى ك  عام  ف  العراق وليس فقط لدى الموظفين وا 
وان أي إنسان يعم  يجب أن يكون له نفس حقوق الموظف وبهذا فعالا نستطيع أن نشجع القطاعات األخرى واذا عم  تشريع  مهم ملق  

 .عل  عاتقكم أيها اإلخوة واألخوات
ف  استثماري ونحن نريد أن نربط اذا الستثمار باإلنتاج لك  ل ملف  ذي قار، نحن ف  وسط مفاوضات بهذا الموضوع واو مل: سادساا 

أن تستخرج  4118وشركة ايكونوم  أوي  قدمت المشروع ف   4118تتحم  خزينة الدولة نفقات اذا الملف  وكان انالك مشروع ف  
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يوفر ف  حينها، اآلن انالك ألف برمي  ف  ذي قار ولم ( 711)ألف برمي  من حق  غرب الغراف مقاب  انشاء  ملف  بـ( 111)
 .مفاوضات مع شركات كيسة معروفة للعودة إل  مث  اكذا أفكار عس  أن نستطيع معالجتها

وحدة اإليرادات النفطية، نعم الدستور والقوانين كلها تلر ك  ما ينتج من النفط يذاب إل  الموازنة التحادية فهذا أمر وفروه للناس : سابعاا 
ن أو البلرة أو النبار يجب أن يذاب إل  الموازنة التحادية ومع قانون الموارد المالية ننظم التوزيع عل  سواء أنتج ف  كردستا

 .المحافظات وعل  األقاليم بالشك  اللحيح
ز والملاف ، لك  أعط  مث  عن الهدر والفساد الموجود والذي يمكن أن يكون ملدر للفساد ف  الدولة العراقية، مثالا أتكلم عن الغا: ثامناا 

  حوال  انالك ادر كبير للغاز والحمد هلل اآلن بدأنا ف  الغاز ومنذ الحكومة السابقة بدأ إنتاج الغاز، اآلن ن عظم إنتاج الغاز وقد وللنا ال
مقمق لك  نزي  عملية حرق الغاز وسيكلف العراق عدم إستثمار ( 7111-4111)أو ( 4111)مقمق ويجب أن نل  ال  حوال  ( 111)

 .مليار دولر ف  األسعار الحالية( 8-3)اذه الكميات من الغاز حوال  
نأت  إل  الملاف ، اليوم الملاف  العراقية مثالا حت  أعطيكم مث  عن عدم الرشد القتلادي الموجود ف  مهسساتنا، اليوم برمي  : تاسعاا 

دكتور بحر العلوم جالس انا وباق  األخلائيين ف  النفط نفط اسود واعتقد أن ال%( 41)مشتقات نفطية و%( 81)النفط يجب أن يعط  
دولر للطن وك  ( 111-211)نفط اسود وسعراا بالسوق حوال  %( 11)نفط اسود ونحن ملافينا تعط  حوال  %( 09)يجب أن يعط  

ر ف  ك  برمي  نفط منتج دول( 71-71)برمي  نفط إذا قمتم بضربها سوف ترون انه نحن ف  ك  برمي  نخسر حوال  ( 1،1)طن يعاد  
( 711)ألف برمي  يومياا تكرر ف  ملافينا، وقوموا بضربها بـ( 111)ألف برمي  أو ( 111)ألف برمي  يومياا، ( 111)وقوموا بضربها بـ

قدم مليار دولر وا  خسارة ضخمة جداا ف  الحقيقة فقط من عملية امتالء ملافينا و ( 1،1)يوم سوف تللون ال  خسارة ل تق  عن 
ملافينا، ملف  الدورة الذي بن  ف  الخمسينات أضفنا عليه تحسينات ولكن اذا لم يغير من تركيبة الملرف وف  أطار اذا الش ء ربما 
نضطر أن نذاب إل  سياسات الدعم ونطرح المشتقات بأسعار رخيلة واذا كله مجا  للتهريب وعدم التوازن بين مهسسات الدولة ك  

ة بمليارات الدولرات واذه األمور ا  أساس الفساد وابحثوا عنها ف  ك  الوزارات وستجدون ش ء مشابه لها مسبب ف  واحد له خسارة كبير 
اذا التداور والتفكك القتلادي ويسبب ف  عدم توازن القتلاد العراق  وعدم العتماد عل  القطاعات الحقيقية والذااب فقط إل  القطاع 

 .رب العالمين   للجميع لذلك يكون مستباح للجميع وآخر دعوانا انه الحمد هللالنفط  وا  أموا  سهلة تأت
 -:السيد رئيس مجلس النواب -

 السيد وزير التخطيط ا  توجد مالحظات؟
 -(:وزير التخطيط)السيد سلمان الجميلي  -
تكم لك  تكونوا عل  اطالع بحقيقة األمور أمام حضرا 4102طبعاا إخوان نحن عندما كلفنا من مجلس الوزراء بعرض واقع موازنة : أولا 

وأيضاا لك  انالك تفهم من قب  ممثل  الشعب العراق  للواقع المال  الذي تعرض طبعاا لمجموعة متغيرات جعلنا نعيد ترتيب األولويات 
كومة وبالتال  جزء من عملنا للموازنة واام اذه المتغيرات او انخفاض سعر النفط وقلة اإلنتاج وأيضاا الملف األمن  الضاغط عل  الح

الذي حل  خال  الفترة الماضية او إجراءات إلعادة ترتيب األولويات والجزء اآلخر او سياسات واألفكار الت  نشترك بها نحن وانتم وقد 
ة وغيراا، وزارة يكون دوركم أام من دورنا نحن فيها وخالة فيما يتعلق بقضية التشريعات أو تفعي  التشريعات مث  التعريفة الكمركي

والحقيقة ف  اذه الخطة قد تناولت جميع القطاعات الزراعية  4103ال   4107التخطيط أعدت خطة تنمية وزعت عل  حضراتكم من 
 اعةواللناعية وتنشيط القطاع الخاص والتنمية البشرية وما يتعلق بالشباب والمرأة والتعليم وبالتال  اليوم نحتاج إل  إجراءات وقرارات شج

لتطبيق سياساتنا وقانون التعريفة الكمركية عل  سبي  المثا  مقر ولكن ليس مفع  واعتقد أن اذا دورنا كقوى سياسية وكبرلمان أن نطالب 
 .بتفعي  اذا القانون
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اذه الظاارة  وقب  كانت موجودة 4101بالنسبة لألخ ايثم الجبوري سا  عن المشاريع والكلف التخمينية وزارة التخطيط منذ عام : ثانياا 
وضعت خطة ومتابعة دقيقة انه ل تقر أي مشروع إل بعد دراسة الجدوى والكلف التخمينية للمشاريع من  4101قضية الكلف ولكن بعد 

قب  فريق فن  ومتخلص ويعاد ال  الجهة المنفذة مرات عديدة ال  أن يستكم  ك  إجراءاته وعل  سبي  المثا  اليوم ف  بعض الخطط أو 
ريع المتعلقة ف  تنمية األقاليم لحد اآلن فقط أربع محافظات ا  الت  استكملت أو أعدت مشاريعها بشك  كام  والكثير من المشا

المحافظات نعيد لها المشاريع مرة أو مرتان وثالثة ألنهم ل يستكملون أجراءتها والمحافظات الت  استكملت خططها ا  محافظة النجف 
 .فظات األخرى المشروع ل يحا  إل إذا لم يستكم  ك  اإلجراءاتالمثن  باب  وواسط والمحا

ولكن قانون  4112لسنة ( 91)بالنسبة لألخت نجيبة نجيب سألت عن مسالة التدوير التدوير او مخالف لقانون اإلدارة المالية رقم : ثالثاا 
وعليه ل يمكن تدوير المبالغ ما لم ترد مادة ف  الموازنة بخلوص  الموازنة وردت فيه مادة بتدوير المبالغ استثناءا من قانون اإلدارة المالية

 .الموضوع وبدوره يتم إعادة تخليص مبالغ تنمية األقاليم
بالنسبة لألخ جبار العبادي وزارة التخطيط تأخذ بنظر العتبار وأيضاا السها  مكرر، نسب النجاز المادي والمال  ف  تحديد : رابعاا 

لسنة المقبلة وحسب جدو  تقدم العم  ف  المشروع وخطة اإلنفاق له والوزارة تقدم تقارير شهرية عن نسب النجاز تخليلات المشاريع ل
 .وترفع اذه التقارير ال  الجهات العليا وال  مجلس النواب والوزارات والمحافظات

من إجمال  %( 11)تريليون وتشك  نسبة ( 71)لرفه بالنسبة لألخ احمد المساري اللرف بالنسبة للمشاريع الستثمارية الذي تم : خامساا 
 .تريليون( 12)والبالغة  ةتخليلات الموازنة الستثماري

بالنسبة للسيد الخضري موضوع دعم القطاع الزراع  نحن حقيقة كان انالك قب  جلستين أو ثالثة قمنا بتخليص مبالغ لدعم : سادساا 
ن انالك رأي من وزارة التجارة الت  ا  مسهولة عنها بإمكانية تأجي  استالمه واذا األمر لحد األسمدة الكيماوية وبالنسبة لموضوع الشلب كا

 .اآلن ف  مجلس الوزراء
بالنسبة لموضوع الفساد الذي ذكره أيضاا السيد الخضري، نحن ف  أو  جلسة لمجلس الوزراء تم التأكيد عل  اذا الموضوع واو من : سابعاا 

زارات وجهت لها كتب طلب منها ما ا  إجراءاتها ف  معالجة الفساد؟ وتوجد إجراءات وتوجد متابعة من قب  ضمن برنامج الحكومة والو 
 .الحكومة لهذا الموضوع

مشروع طبعاا اذه المشاريع ( 8111)بالنسبة للنائبة نورة البجاري عدد المشاريع للخطة الستثمارية سواء الوزارات أو المحافظات ا  : ثامناا 
عل  ( 7111)مشروع موزع عل  المحافظات وعل  تنمية األقاليم واألخرى الت  ا  ( 1111)قب  وزارة التخطيط ويوجد منها  تتابع من

الوزارات والمشروع طبعاا إذا لم يكتم  ك  أجراءته ل يقر من قب  وزارة التخطيط والمتابعة موجودة ونسب اللرف تكون عل  ضوء نسب 
 .النجاز

 -:النواب السيد رئيس مجلس -
 .أنا سوف أذكر بعض األسماء حسب الدور ويمكن الكتفاء بما تم ذكره من أسئلة وأجوبة بهذا الخلوص

 -(:نقطة نظام) النائب عواد محسن محمد العوادي -
ر البرمي  كثير من األمور تطرق لها معال  السيد الوزير وخالة قانون النفط والغاز وباألرقام تطرق لها خالة بمعد  اإلنتاج وسع

والنخفاض والتلدير اذا نحن معنيين بها لجنة النفط والطاقة وكان من المفروض أن يعطوا لنا دور من اج  أن نستثن  للوزير اذه 
األمور وخالة موضوع النفط والغاز والذي ل تعرفونه عن قانون النفط والغاز انه جاء األمس من الحكومة ومعال  الوزير يقو  قانون 

الغاز سوف نرسله لكم وقانون النفط والغاز الحكومة ا  المعنية بها والمشاك  الموجودة بين حكومة اإلقليم والحكومة التحادية او النفط و 
 .سبب عدم إقراره وليس مجلس النواب وتوجد أمور أخرى معال  الوزير طرحها لم يتم الستفادة منها

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
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 .أساسه بأنه مهم ف  اذا الجانب وبالتال  موجود السيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط للحديث عن الموازنة ق دم سبب قدرنا عل 
 -(:نقطة نظام) الجبوريعلي  هيثم رمضان عبدالنائب  -

تقديري لزمالئ  مع احترام  و %( 81)جدو  اإلعما  يقو  أن استضافة معال  الوزراء بخلوص الموازنة العامة التحادية وأكثر من 
 .أعضاء مجلس النواب أسئلتهم ليست لها عالقة بالموازنة التحادية

 -:السيد رئيس مجلس النواب -
 .اذا نحن نقوم بتقديره سيادة النائب

 -(:نقطة نظام) الجبوريعلي  هيثم رمضان عبدالنائب  -
ض األمور األخرى مث  قضية لرف الرواتب وقضية قلدي من ذلك أن نستفيد من وجودام لذلك يمكن أن توجد استضافات أخرى لبع

 .الوقود وقضية بعض المالحظات عل  الموازنة
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .اذا ما تم التأكيد عليه ف  بداية األمر بأن األسئلة تكون مركزة حو  الموازنة
- :الشمريحسن حلبوص حمزة النائب  -

( 1،101)، من ضمن الموارد الت  تعتمدون عليها ف  تموي  العجز (الخامسة)الفقرة ( 0)قم ورد ف  محور التوليات ر . معال  الوزراء
انا أنبه أن موجودات وأموا  لندوق رعاية القالرين ا  ملكية خالة وليست ملكية عامة، ول . ترليون دينار عن لندوق رعاية القالرين

  وزارة العد  ينظم عملية إدارة اذه األموا ، ويمنع قانوناا أن يتم التلرف بها يجوز التلرف بها، ويوجد قانون لدائرة رعاية القالرين ف
 .للقطاع العام، اذه النقطة األول 

أنا أسأ  السادة الوزراء، لماذا لم يتم تموي  العجز من إحتياط  البنك المركزي العراق ؟ البنك المركزي فيه رليد يل  إل   : النقطة الثانية
111 1.) 

- :رئيس مجلس النواب السيد -
 .أكم 

- :الشمريحسن حلبوص حمزة النائب  -
مرة فقط إسمح ل ، مرة واحد يتكلم أرقاماا، وتوجد نقاط مهمة، فعندما ينقطع حديث  فأنا أعتبر اذه إاانة، فعل  ايأة الرئاسة أن . السيد الرئيس

 .تعيد النظر بهذه اآللية
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .ليس فيها إاانة، ول أسمح لك أن تتهم ايأة الرئاسة بهذا الولف: أولا  .جناب النائب
اذا مبرمج ألكترونياا، وليس أنا الذي يضغطه، ليس أنا أمنعك، او مبرمج ألكترونياا لدقيقة واحدة، إلعالم السيد النائب أن اناك وقت : ثانياا 

 .تفض . محدد، وتم اإلتفاق عل  اذا األمر
- :الشمريوص حمزة حسن حلبالنائب  -

ونترك مجلس النواب، وانته  الموضوع، ليس بهذا ( نبطَّ )يا أخ  نعيد النظر بهذا اإلتفاق ونتكلم، إما أن تريدونا نتكلم ونعلق، أو نسكت 
 .الشك ، عل  ك  حا  أرجع إل  النقطة الثانية

اذا األمر كثيراا ف  مجلس الوزراء، بأنه لماذا لم يتم تموي  مليار دولر، كنا نطرح ( 33)أقو  عندنا رليد ف  البنك المركزي يل  إل  
نما فقط جواباا عمومياا،  بأن العجز؟ كنا نسأ  األخ رئيس البنك المركزي يومئذ كان الدكتور سنان الشبيب ، ولم نكن نستلم إجابة واضحة، وا 
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لمحافظة عل  سعر لرف الدينار أمام الدولر لم يكن ناتجاا عن نحن نعرف جيداا بأن ا. البنك المركزي مستق ، ول يحق للحكومة التدخ  فيه
 .ملياراا ( 33)مبلغ الـ

ر او إخوان يوجد سر يعرفه وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس الوزراء، كلهم يعرفون جيداا بأن المحافظة عل  سعر لرف الدول
مليار دولر، اذا دعم تقدمه الحكومة العراقية، علماا أن اذا ل يدخ  ف  ( 041)ما يقرب من  4107إل  نهاية  4112نتيجة لرف منذ 

 .جدو  النفقات الت  تنفقها الحكومة ف  الموازنة، اذا المبلغ ينفق للحفاظ عل  سعر لرف الدولر
- :محمود مين بكر محمدأ النائب -

 .لدي أسئلة إل  وزير المالية. نرحب بالسادة الوزراء
ومة تريد حالا لموضوع الحشد الشعب ، واذا ما نتمناه، ولكن ف  نفس الوقت البيشمركة أيضاا يدافع عن العراق ويحارب اإلرااب، الحك: أولا 

 ويومياا يعط  تضحيات، فلماذا لم تخلص الحكومة أي مبلغ؟
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .تم طرح اذا السها 
- :محمود مين بكر محمدأ النائب -

 بلرف مبالغ للبيشمركة؟ 4107دكتور؟ ولم يوجد ف  تقرير اللجنة الوزارية بند ف  قانون الموازنة منذ  سهال  أين
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .تم طرح اذا السها  جناب النائب
- :محمود مين بكر محمدأ النائب -

ليونات إل  الشهر العاشر، ا  اذه المبالغ داخلة وموجودة تر ( 01)إن النسبة إلقليم كردستان والت  لم تلرفها الحكومة تل  إل  أكثر من 
 ف  وزارة المالية؟ أم لرفتها الحكومة ف  أبواب أخرى؟

- :الفضليعهود عبدالزهرة عباس  ةالنائب -
 . أاالا وسهالا بالسادة الوزراء

 ؟ أم ماذا؟، ا  تم إلغاهاا4102سهال  إل  وزير المالية يتعلق بالدرجات الوظيفية الخالة بموازنة 
- :الغريبرياض عبدالحمزة عبدالرزاق النائب  -
حسب اللرف الفعل  كواقع حا  ف  اإلسبوع القادم، لغرض دراستها والتلويت عليها  4102الطلب من الحكومة تقديم الموازنة لسنة : أولا 

 .شك  مباشر، باعتباراا تمس حياة المواطنين ب4101من قب  مجلس الوزراء، للتفرغ لمناقشة موازنة 
زيادة النفقات بعد تحوي  الحكومة العراقية إل  مهسسة خيرية وتقليص معدلت التلدير وكون اإلقتلاد العراق  أحادي الجانب يتطلب : ثانياا 

تقلي  معالجة اذه األمور من خال  إطالق النفط من كركوك ومن قب  كردستان العراق، وكذلك إقرار قانون البن  التحتية، حت  يساام ف  
 .4101اإلعتماد عل  الموازنة لسنة 

- :العبيديعالية نصيف جاسم ة النائب -
 . أنا سأبدأ من النقطة األخيرة، وبعد ذلك أرجع إل  األو . السيد الرئيس

اذه أموا  . نأحد المعالجات بالنسبة للسادة الوزراء او أخذ عشرة مليارات من لندوق رعاية القالري. أوجه كالم  إل  رئيس مجلس النواب
فهذه أيتام، تعلم سيادة الرئيس أن أموا  أيتام القالرين عندما تودع، وعندما يريدون أن يسحبواا من البنوك فيسحبون نفس الرقم دون أرباح، 

 .معالجة يجب عل  مجلس النواب يستدركها، فاإلستدانة من اذا اللندوق أعتقد فيها مخالة شرعية واذه أموا  أيتام
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موعد تقديم الموازنة، واذه أيضاا لرئاسة مجلس النواب، ف  الشهر الحادي عشر بحسب ما ذكر الوزراء، ونحن قد لوتنا ف  . خراألمر اآل
 .بداية اذه الجلسة بأن تمديد الفل  التشريع  إل  الشهر الثان  عشر، فأنا أعتقد المفترض عل  ايأة الرئاسة أن تلتفت إل  اذا الموضوع

 .من أموا  موازنتنا( ترليونان)او المتبق  النهائ  من الموازنة؟ من خال  األرقام الت  قرأنااا ف  الجدو  المقدم يبق   ما: السها  اآلخر
 111لم يتطرق إل  مستحقات الخزينة العراقية للنفط الملدر : األمر اآلخر

- :فيصل غازي حسين شبار النائب -
 :ما يأت  4101د من العجز ف  موازنة أقترح عل  السادة وزيري المالية والتخطيط للح

 .تفعي  الجانب الزراع  بلورة واقعية ومكافحة الفساد المال  واإلداري المتفش  ف  اذه الوزارة: أولا 
 .التشجيع عل  إقرار قانون نظام التأمين اللح  لوزارة اللحة العراقية: ثانياا 
 .داد الهائلة المنشورة عل  المهسسة العسكرية والت  ليس لها وجود فعل تفعي  الخدمة العسكرية اإللزامية وتقليص األع: ثالثاا 
 .تشجيع القطاع الخاص لإلستثمار: رابعاا 

 .تفعي  قانون التعرفة الكمركية والعم  به: خامساا 
- :براهيم محمد علي بحرالعلومالنائب إ -

الذي تواجهه الدولة او العجز السياس  للكت  البرلمانية، بدلي  أن اذه اليوم أحد أسباب العجز المال  . أنا أحاو  أن أكون لريحاا اذه المرة
تلتزم الحكومة اإلتحادية فور الملادقة عل  )من اذه الوثيقة ( 03)الحكومة لم تتشك  إل بعد وثيقة العهد السياس  الذي تم إتفاقه، وف  البند 

، (وتلتزم حكومة إقليم كردستان أيضاا بالمباشرة بتسليم الكميات المنتجة للنفطتشكيلها ف  مجلس النواب بإطالق سلفة لحساب إقليم كردستان، 
يوماا من تشكي  الحكومة فشلت الكت  السياسية بتحقيق اذا اإللتزام، وأنتم اليوم أيها ( 11)اليوم بعد مرور . ووضع لهذا البند سقف شهر واحد

التحالف الوطن  أو ف  التحالف الكردستان  أو ف  القوى العراقية، لذلك ل تبحثوا عن  السادة الوزراء قياديون ف  الكت  السياسية، إن كان ف 
 .تخفيض العجز بآليات وامية، إبحثوا عن آليات جادة لح  المشكلة العراقية

- :حنان سعيد محسن الفتالوية النائب -
 .نفس الش ء أتمن  السيد وزير المالية أن يوضح لنا، حل  عندي لبس، وأنا واثقة الجمهور

ف  األجوبة السيد الوزير قا  ل تقلقوا، الوضع جيد جداا، األمور . بداية الحديث نقو  نحن عندنا فقط ترليونان ف  خزينة الدولة العراقية
ن لجنة وزير المالية السابق ف  جلسة لعله أنت حضرتها، أو نح. مسيطر عليها ول توجد لدينا أية مشكلة، فأيها لحيحة؟ سيادة الرئيس

( سبعة)أتمن  أن يوضحوا لنا الفرق، (. ترليونان)ترليونات ف  الخزينة، اليوم نقو  نحن عندنا ( تسعة)الموازنة المهقتة، ذكر بأنه عندنا 
الدرجات . الذي لم يتضح للجمهور، الناس تنتظر اذه الجلسة منذ أشهر. ترليونات أين لرفت؟ أين أبواب لرفه؟ حت  يكون واضحاا عندنا

؟ األجور اليومية الت  لم تلرف لهم ومضت ثالثة أشهر، ا  ستلرف 4102؟ أم أنه ستلغ  درجات (4101)الوظيفية ا  سترح  إل  الـ
اطن لهم؟ أم ل؟ الذين لديهم تعويضات؟ الحشد الشعب  الذي لم تل  له أموا ، ا  ستل  له؟ أم ل؟ األرقام ل يفهمها المواطن كثيراا، المو 

 أليس من المفروض أن تكون جاازة اآلن؟ 4101سوف ل تمض ، موازنة  4102يريد أن يعرف، موازنة  يريد حقائق،
- :البعيجيمنصور حسين مدور  النائب -

- :عندي عدة أسئلة
ل  اآلن، واذه المبالغ ل تلرف إل  4111لماذا لم يخلص مجلس الوزراء مبلغ طوارئ سنوي ف  ك  موازنة سنوية منذ عام  -0 وا 

 .لت طارئة مث  الفيضانات والحروب ونزوح العوائ  وغيراا، ولو كان اذا موجوداا لما وقع العراق ف  اذا العجز المال ف  حا
السادة الوزراء خال  إجتماعاتهم ف  مجلس الوزراء، ا  تم فيها مناقشة إقتلاد العراق؟ ولماذا العراق يعتمد إقتلادياا بنسبة  -4

 ة والزراعة والتجارة والسياحة وتفعي  قانون الضرائب والكمارك وعيراا؟عل  النفط، ويترك اللناع%( 91)
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ل  اآلن عام  -7  ؟ وما او مبلغ النفقات كذلك لنفس التاريخ؟4102ما ا  اإليرادات النفطية من شهر الواحد وا 

يكف  للرف المبالغ المرسلة لماذا ك  الموازنات السنوية لألعوام الماضية تل  إل  المحافظات ف  الشهر السادس، واذا الوقت ل  -2
 إليها؟

- :الملك علي السهيلهشام عبد النائب -
اذا  الحقيقة الكثير من بلدان العالم تعان  العجز، وليس العراق او البلد الوحيد، ول أعتقد أن موضوع العجز او قضية مهمة وخطرة جداا إل 

أنا أتمن  عل  السادة الوزراء أن يتكلموا حقيقة بلراحة، . يه اذه الجلسةالحد، بحيث أن شعبنا اآلن سيكون ف  تخوف كام  بعدما تعرض عل
فالعجز ليس مسألة لعبة جداا عل  إجتيازه، الموضوع بسيط جداا، مجرد إعادة النظر ف  إدارة السياسة المالية وترشيق بعض النفقات، 

 .وبالتال  يمكن السيطرة عل  اذا العجز
، وعل  سبي  المثا ، اناك موظفون ف  مجلس القضاء 4107عقود وتثبيتها الت  أقرت من ميزانية عام ا  موضوع ال: المالحظة الثانية

 .األعل  عقود، وام باآللف
- :الجربا حمد مدلول محمدأ النائب -

وا ، ألنه يوجد أنا أطالب بتحوي  المشاريع والدرجات الوظيفية إل  أم. بخلوص الدرجات الوظيفية المخللة لمحافظة نينوى والمشاريع
نحن نطالب بتحوي  الدرجات الوظيفية والمشاريع إل  أموا  . اناك كالم وطلب بتحوي  المشاريع إل  غير محافظات، فنحن نرفض اذا األمر

 .وتوزيعها عل  النازحين من جهة وعل  أاال  نينوى من جهة أخرى لحين تحرير نينوى
- :عادل محمد نوري النائب -

- :لكن أركز عل  مجموعة من النقاط بعض النقاط ذكرت،
 ا  تم لرف وسحب المبالغ حسب أبواب اللرف المعتمد؟

أنا أتساء  ا  سلمنا إل  مبدأ عف  اهلل عما سلف والرضا باألمر بالواقع؟ . تم ذكر ك  أبواب الدخ  الوارد واللرف، لكن لم يذكر باب الفساد
 .بعة ومراجعة الكشوفات وسياسات سحب السلف واللرف ف  أربع سنوات الماضيةأطالب بتشكي  لجنة خالة من المجلس الموقر، لمتا

ذكر معال  وزير المالية بأن القرار بوقف ولرف مبالغ رواتب إقليم كردستان كان إرتجالياا ولم يستند إل  مظلة قانونية لمجلس الوزراء 
رساله إل  إقليم كردستانأنا أعتقد بأنه ليس انالك حاجة إل  دراسة، ب  أمر . ومجلس النواب يعاز إلطالق اذه المبالغ وا   .وا 

- :الطائيزينب ثابت كاظم ة النائب -
 .كثير من األسئلة طرحها اإلخوة السادة النواب، لكن اناك بعض الطلبات إل  السيد الوزير واإلخوة ف  وزارة المالية

عتماداا عل  النفط ا  سياسة غير لحيحة، واناك أموا  ف  البلد، لكن ف  السنوات السابقة لطالما طرحنا بأن السياسة اإلقتلادية للبلد  وا 
واطن، اناك سوء إدارة لهذه األموا ، واليوم ف  ض  األزمة الت  نمر بها حالياا، ولألسف الشديد نالحظ أن اإلجراءات المتخذة يدفع ثمنها الم

  لإلنتخابات بلراحة وللدعايات اإلنتخابية ولرفت ف  غير محلها، لكن مع العلم نحن نعترف بأن اذه األموا  الت  ذابت أغلبها ا  أموا
العراق، يدفع ثمنها اليوم المواطن العراق ، لذلك أطلب من اإلخوة والسيد وزير المالية بأن يكون اناك ف  الموازنات القادمة تنويعاا لواردات 

 .اليوم ومن اذه السنة باعتبارنا نحن حكومة جديدة وف  ض  األزمةواإلعتماد بلورة أساسية عل  الزراعة واللناعة، ونبدأ من اذا 
 

- :سليم شوقي عبدعلي دويلي النائب -
اهلل، وأن طبعاا كلنا ثقة إن شاء اهلل بحكومة السيد العبادي والسادة الوزراء، لوجود اإلنسجام والخبرة أن يخرجوا البلد من اذه األزمة إن شاء 

ل  نحن بحاجة إل  توليات نوجهها إل  الحكومة، وأعتقد البعض منها تم التوقيع عليه من قب  السادة أعضاء يتحسن اإلقتلاد، لكن بالتا
 . مجلس النواب، لغرض الخروج أو التقلي  من اذه األزمة
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لالمركزية والقضاء عل  ، واذا القانون مهم، ألنه يهدي أولا إل  الترشيق الوزاري، وثانياا يهدي إل  ا4118لسنة ( 40)منها تفعي  قانون 
كذلك توجيه الحكومة باإلعتماد عل  اإلستثمار ف  المرحلة القادمة واإلستفادة من تجربة اإلمارات العربية المتحدة ف  اذا . الببيروقراطية

رجاعها إل  الميزانية. المجا  أثن  عل  كالم الدكتورة كذلك . كذلك تولية بحسم ملفات الفساد وملادرة األموا  المنقولة وغير المنقولة وا 
 .ماجدة بمراجعة مبيعات العقارات الماضية

- :الحسن محمود صالح عاتي النائب -
، فالمفروض او 4102، أنا ل أدري الموازنة أليست ا  تخميناا للمستقب ؟ فإذا تم لرف عام 4102ف  الحقيقة يجري حديث عن موازنة 

طالق الدرجات المالية، ا  .ذا أولا إجازة ما تم لرفه وا 
أنا أدعو وزارة المالية إعداد مسودة قانون يكف  إجراءات ربط المكلف . مسألة النظام الضريب  ف  البلد، نظام يكاد يكون متخلفاا ولألسف: ثانياا 

 .ب بالضريبة بما يضمن تحلي  الضريبة بشك  منضبط، ل أن يكون بهذا الشك  اآلن والتهرب الموجود، ليس لدينا اآلن نظام ضري
 أين شركات وزارة اللناعة؟ لماذا لم يتم إعادة النظر بها وتشغيلها؟: ثالثاا 
حقيقة ل بد من إجراءات مهنية حاسمة لمكافحة إذا كان اناك أو قد لربما يكون اناك فساداا، ل سيما قضايا المشتريات . مسألة الفساد: رابعاا 

 .ولجان البيع المباشر والدعوة المباشرة إل  آخره
- :حسن خالطي نصيف حسن النائب -

ف  المحافظات اناك خدمات أساسية كالتنظيف وعالجات المرض  وغيراا، واذه قد تم لرفها من الحكومات المحلية عل  أم  أن تلادق 
 ، فكيف يكون مليراا بالنسبة للموازنة؟(0/04)الموازنة، لكن اآلن ا  ل تدخ  ضمن الـ

وزير التخطيط بالنسبة للبترودولر من الممكن تأجيلها، لكن ف  محافظة كبيرة منتجة للنفط مث  البلرة  ذكر السيد معال : القضية األخرى
عل  تنمية األقاليم، وك  الميزانية وك  المشاريع معتمدة عل  قضية البترودولر، %( 41)من موازنتها معتمدة عل  البترودولر و %( 81)

 .ة نظرفأعتقد أن اذه القضية تحتاج إل  إعاد
- :الدفاعي يطه هاتف محي النائب -

ف  واقع الموازنة الحال  ا  باإلمكان إطالق قروض المئة راتب للموظفين؟ واذه الشريحة بحاجة ماسة : أنا سهال  او. نرحب بالسادة الوزراء
 .لهذه القروض لتحسين حالة السكن، وا  عوائ  فقيرة

معلومات أكيدة ف  بعض المحافظات تقوم بتوجيه دعوات مباشرة لبعض المشاريع اإلستثمارية لدينا . للسيد وزير التخطيط: السها  الثان 
بمبالغ عالية جداا قد تل  إل  مئة مليار دينار بحجة الوضع األمن  أو اإلقتلاد، لماذا ل تنفذ اذه المشاريع عن طريق المناقلات؟ 

أرجو إلدار تعليمات واضحة . اباا للمنافسة أمام ك  الشركات األجنبية والعراقيةوتخضع الشركات إل  منافسة حقيقية باألسعار، وأن تلبح ب
 .بهذا الشأن

- :علي معارج صويدج طاهر النائب -
كنا نتمن  أن يكون وزير النفط موجوداا، ولكنه لسبب معين قد غادر الجلسة، عل  اعتبار أن اإليرادات بشك  عام ا  تعتمد عل  النفط، 

متغيرات من حيث األسعار وكميات اإلنتاج وسقف التسويق، وف  الحقيقة كان لدى وزارة النفط خطة لزيادة الطاقة اإلنتاجية  ولكن النفط فيه
ماليين برمي ، واذه الكميات قد يكون ليس بمقدور العراق تلديراا وتسويقها بموجب ( 01 – 8)وكمياتها بحيث يمكن أن تل  من 

او التوسع ببناء ملاف  إضافية أو زيادة سعة الملاف  الحالية بطريقة اإلستثمار، واذه حقيقة تقل  كميات المحددات الموجودة، واإلقتراح 
ألف متر مكعب يتم إستيراداا من مادة ( 41 – 01)المنتجات أو المشتقات النفطية المسوردة بالضغط عل  النفقات، ألنه تقريباا يومياا بحدود 

 .زيت الغاز والبنزين
- :الدراجيمحمد صاحب خلف  النائب -
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؟ واو سها  مشترك إل  معال  الوزيرين، 4101ا  من الممكن دمجها مع موازنة  4102بالنسبة لموازنة . السها  إل  معال  وزير التخطيط
 ا  يمكن دمج الموازنتين بموازنة واحدة؟

أن ننجز موازنة قطاعية تعتمد عل  قطاعات معينة، وليس أموالا  أعتقد أن علينا. القطاعات الت  لها أولوية ف  المشاريع اإلستثمارية: ثانياا 
قانون اإلستثمار الحال  معيق جداا، يجب أن تلرف أموالنا عل  البنية . انا يجب علينا أن نساعدام، فتح اإلستثمار لما فوق األرض. للك 

ماذا لم يطبق قانون التعرفة الكمركية فوراا؟ مض  عليه أربع ل: السها  إل  وزير المالية. التحتية، وك  ش ء فوق األرض يلبح باإلستثمار
 سنوات إلقراره من قب  مجلس النواب، فلماذا لم يطبق؟ وأخيراا إمكانية خفض سعر لرف الدينار العراق ؟

- :العبايجيشروق توفيق عبدالحميد النائبة  -
 .شكراا للسادة الوزراء

لتخفيف العجز المخطط له، والت  بمعظمها تقع عل  كاا  المواطن وخلولاا الشرائح  أسج  إعتراض  عل  طبيعة اإلجراءات المتخذة
، والسها  4102والفئات الضعيفة والفقيرة، وأيضاا أسج  إعتراض  عل  رفع مشاريع التخفيف من الفقر ف  الموازنة اإلستثمارية المقترحة لعام 

، ووجود عجز لألربعة أشهر من السنة المتبقية والذي (ترليونين ونلف)تجاوز بما ي 70/8حو  طبيعة وجود المبلغ المتوفر إل  نهاية 
 ترليوناا، فكيف يمكن فهم اذه القضية؟( 43)يتجاوز 

- :الزركانيسلمان زباري  ةفاطمالنائبة  -
م  اآلن إل  معال  وزير المالية كال. لدي سهالن ف  البداية لوزير النفط، وقد تمت اإلجابة عليها من قب  وزير النفط، وكان الجواب شافياا 

 .المحترم
يستفاد منه لإلقتلاد  ف  الحقيقة أن أموا  البنك المركزي تحفظ ف  لندوق إعادة إعمار العراق المفتوح ف  ملرف أمريك ، وي ستثمر و 

 . األمريك 
؟ وليكن اناك تشديداا لحالت اللرف  -بريمر قانون – 4112لسنة ( 11)ما او رأي وزير المالية بتعدي  قانون البنك المركزي رقم : سهال 

 كحالت الحرب للحفاظ عليه، فما فائدة اإلحتياط  للبنك المركزي إذا لم يسهم بح  مث  اذه األزمة؟
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .السيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط لإلجابة عل  األسئلة
- (:زير الماليةو ) شيار محمد محمود زيباريو هالسيد  -

 .شكراا عل  اذه األسئلة
 .إذا تريدون أن تعدلوا قانون البنك المركزي، فمن الممكن للبرلمان أن يعدله واو من إختلالكم. آخر سها 

 .والبنك المركزي، واألموا  كيف تذاب؟ حقيقة اذه األموا  باسم العراق موجودة باسم الحكومة( DFI)بالنسبة لترتيبات الـ
حقيقة بالعكس نحن . ق أتلور أنها طرحت بعض المسائ  وا  غير موجودة ل ف  تفكير الحكومة ول بالش ء الذي طرحناهالست شرو 

 .حاولنا أن نحافظ عل  الحاجات األساسية كالبطاقة التموينية والرواتب والقضايا األخرى، فلم نل  إل  اذه الدرجة إطالقاا 
لحيح اإلجراءات قائمة لتفعيله، لكنه يعتمد عل  تعاون ك  األجهزة . قانون التعرفة الكمركية األخ محمد الدراج  سأ  حقيقةا سأ  حو 

ر التنفيذية، فمثلما تعلم أن جباية الكمارك تدخ  فيها أكثر من جهة وطرف، داخلية ومالية ووزارات أخرى والمنافذ وتنظيمها، وحضرتك تتذك
ذا توجد مشكلة وأزمة أو  كم بحثنا اذه المسائ  لتركيب وتنظيم المنافذ الحدودية والسيطرة عليها، إل  اآلن ل توجد لدينا سيطرة مع األسف، وا 

إمكانية اللرف النازلة، حقيقةا ل أتلور، أيضاا . ، ل واهلل علينا أن ننفذ اذه المسائ (أن ننتظر رحمة اهلل)إخفاق ف  التنفيذ فليس معن  ذلك 
 .ياسة النقدية ويمكن أن يدرس اذا الموضوعالبنك المركزي او المسهو  عن الس
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نحن طرحنا بعض المسائ  وجئنا اليوم أمام مجلسكم الموقر بمهمة مشتركة لك  نتعاون، وعندنا مشكلة وأزمة، ل أن نسج  نقاطاا عل  بعض 
لحكومة من الحكومة السابقة، واذا الوضع، حقيقةا، فهدفنا األساس  أن نضعكم باللورة، واذا واقع الحا  للحكومة، التركة الت  إستلمتها اذه ا

إننا واذه المشاك ، واذه األزمات الموجودة الت  تواجدنا بلدنا، تعالوا يا أا  الخير، كيف نستطيع أن نتعاون؟ اذه ا  المهة حقيقةا، وليس 
ون مزاداا وسيكون لديهم سعر فائدة، فسنعظم أتينا وسنأخذ أموا  لندوق القالرين، عل  العكس إطالقاا، نحن نريد أن نزيد من أموالهم، يدخل
 .موارد لندوق القالرين وليس إننا سنسحبها منهم، بالنسبة للسادة الذين سألوا حو  اذا الموضوع

ل يوجد لدينا نظام ضريب  حقيقةا، واذا أيضاا يجب أن نتعاون عليه، كيف نعم  اكذا نظاماا ونجب  اذه الضرائب؟ وطرحنا . النقطة األخرى
عدة مقترحات ف  بياننا، بأنه كيف نسير إل  األمام ف  اذه المجالت؟ وطبعاا ك  اذه تحتاج إل  عم ، فه  ليست مسألة تمنيات أو تحديد 

 .أاداف، ل واهلل نحتاج أن نتعاون، وأن تكون الحكومة فاعلة وتنفيذية وتبدأ لتهتم بهذه األمور
ن الكت  المشاركة ف  الحكومة بدرجة أكبر، واذه تعطينا فرلة حقيقةا لمعالجة المشاك ، ا  يوجد إنسجام حالياا؟ نعم يوجد إنسجام بي
ل لما وللنا . السياسية، األمنية، اإلقتلادية الت  ف  البلد أتفق مع الذي تقدم به الدكتور إبراايم بالنسبة للعجز، نعم لدينا عجز سياس ، وا 

سقاط الكتاتورية نتفق سويةا، لكن توجد أرضية حالياا أفض  لمعالجة اذا العجز، فيجب أن ننظر سنة من التغيير وا  ( 00)إل  اذه المرحلة بعد 
ل فهذه اإللتزامات موجودة،  إل  الجانب اإليجاب  ف  الموضوع أو إل  النلف المل ء من الكأس ل أن ننظر دائماا إل  النلف الفارغ، وا 

  الحكومة، لذلك التأخير والتعطي  الذي حل ، او أيضاا بسبب قضايا سياسية، وحاولنا واذا اإلتفاق موجود، وعل  اذا األساس شاركنا ف
الت   أن نعالجها خال  اذه المدة، ووللنا إل  نقطة البدء والشروع، فنحن ف  اذه المرحلة حقيقةا، األخ عمار يتذكر ف  المداولت والمباحثات

 .كنا نجريها لهذا الموضوع
  اذا التقرير الذي و زع عليكم، او بيان وتوضيح حقائق، اذا واقع الحا ، فلذلك بعض السادة النواب سألوا بعض نحن لم نقدم موازنة، ف

رير او األسئلة، وقد أخذوا الموضوع من نلفه ولم يكملوا القلة، فهم إلتقطوا موضوعاا معيناا أو رقماا معيناا ف  حالة معينة، ف  حين أن التق
 .طلع عليه أحد كامالا ل يفهم ك  اذه األرقام الت  أوردناااكٌ  متكام ، فإذا لم ي

، لذلك أوتماتيكياا ستذاب عل  موازنة السنة القادمة، اذا ف  منطق األمور 4102درجات وظيفية ل توجد، ألنه لم تكن لدينا موازنة ف  
 .واألشياء

لدينا طوارئ ل رفت ف  غير مكانها أحياناا أو خارج التخليص، أو  لماذا لم تجعوا مبالغ للطوارئ؟ كان لدينا طوارئ، لكن أ ستنزفت، كان
ل كان لدينا طوارئ، مبلغ جيد ذكره السيد وزي نهيارات وتحديات إراابية، وا  ر بسبب الظروف الت  مر بها البلد من كوارث طبيعية وأمنية وا 

 .النفط قب  ذلك، المفروض أن يكون عندنا اذا
لمركزي؟ قانون البنك المركزي ل يسمح بذلك، البنك يستطيع أن يساعدنا ف  مجالت أخرى بالتأكيد، اذه المرة لماذا لم نستقرض من البنك ا

 .لتدارك اذه األزمة ام متعاونون جداا معنا ف  دعم اذه الجهود والتموي  بطرق غير مباشرة وليس بشك  مباشر
مالا، بالنسبة لتنويع ملادر الدخ ، البحث عن وسائ  أخرى للتنمية، التنمية اناك الكثير من المقترحات واآلراء الت  طرحت نتفق معها إج

أتلور إقتلادنا أحادي . الزراعية واللناعية، تعظيم الموارد من الكمارك أو الجبايات، أو البحث عن كيفية زيادة وارداتنا غير النفطية
ا  ليست تحت سيطرتنا، فك  المحللين كان تلورام وتقديرام عندما  أيضاا اناك بعض األمور. اإلتجاه يعتمد عل  النفط بدرجة أساسية

ك  المنطقة فيها أزمات وحروب ومشاك  إل  غير ذلك، لكن اناك أسباب أخرى لهذا . تكون اناك أزمات أو مشاك  فسيرتفع سعر النفط
لبلد كك  ليس الحكومة لوحداا، ولم نأت  إل  انا المهم نحن جئنا إل  انا نطلب تفهكم وتعاونكم، فالقضية قضية مليرية تهم ا. الموضوع

حت  نعطيكم اللورة الزااية والتوقعات، والحمد هلل ل توجد عندنا إنتخابات اآلن كما تفضلت إحدى السيدات إل  أربع سنوات، فيجب أن 
غراض معينة أو إل  جهات سياسية حاولت نعم  عمالا دهوباا وجيداا بالتأكيد، لذلك نحن غير محكومين بهذه اللرفيات الت  كانت تذاب أل

 اإلستفادة من اذا الموضوع، ل أقلد أحداا، لكن بشك  عام أمامنا فرلة نستطيع أن نبن ، ومستعدون أن نتعاون مع اللجنة المالية ف  اذا
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كم، ل يوجد عندنا ش ء نخفيه إل ك  سجالتنا وك  دفاترنا مفتوحة أمام. 4101الموضوع وف  موضوع البيان المال  بالنسبة لتقديم موازنة 
ل فنحن حاضرون ونتعاون معكم عل  أعل  المستويات  .لمللحة اذا البلد، وا 

 .أنا اذا الذي لدي، ربما توجد اناك تفالي  وجزئيات أخرى ل أريد أن أدخ  بها، وأكتف  بهذا
- (:تخطيطوزير ال) سلمان علي حسن الجميليالسيد  -

ل رفت، فستكون واقع حا ، فسنأت  بتقرير  4102غير ممكن دمج الموازنتين، ألن موازنة . بسها  األخ محمد الدراج حقيقةا فقط فيما يتعلق 
 .ستبدأ بعد التقرير 4101يلف واقع الحا  ويلوت عليه ف  البرلمان، وموازنة 

اطن ف  األمن واللحة والغذاء وأيضاا ف  الكهرباء اإلجراءات الت  أ تخذت ف  تحديد األولويات لتقلي  العجز لم تتعرض إل  إستحقاقات المو 
ان وف  الخدمات والدواء، فهذه كانت خارج حسابات إعادة األولويات الذي حل  حقيقةا أن اذه الموازنة د رست بغير الطرق السابقة، سابقاا ك

ياسية واضحة جداا ف  التخليلات، خالةا فيما يتعلق انالك نوعاا من اإلسترخاء ف  إعداد الموازنات، كانت أموالا كثيرة، وكانت الجنبة الس
، عل  سبي  المثا  يكون انالك مطاراا  ف  ف  المشاريع اإلستثمارية، التنافس بين المحافظات وغيراا وتوجد كثير من المشاريع ليس لها داع 

انياا، محافظة أخرى تريد مشروعاا قد يكون ليس ضرورياا، كيلو متراا أيضاا تريد مطاراا ث( 11)محافظة معينة والمحافظة األخرى الت  تبعد عنها 
فيما يتعلق بسها  السيدة شروق . بالتال  نحن ف  دراسة األولويات وللنا إل  اذه النتيجة، لم نتعرض أبداا ألي ش ء يتعلق بحياة المواطن

مليار دينار و زعت عل  المحافظات ( 211)قدره ل زالت ا  مخللة، وتم تخليص مبلغ . العبايج  بالنسبة لمشاريع التخفيف من الفقر
وعل  وزارات العم  واللحة لغرض تنفيذ أنشطة التخفيف من إستراتيجية التخفيف عن الفقر، فلم نتعرض إل  أي ش ء يتعلق بالمواطنين 

 .والرواتب والخدمات، أبداا اذه غير موجودة ف  اإلجراءات الت  أخذنااا
ياكم سويةا المفروض أن نتبعها لغرض تعزيز واردات الدولة وتنويعها، ل أن نبق  معتمدين فقط عل  الباق  سياسات واذه السياسا ت نحن وا 

نما من  النفط، وأيضاا ضغط النفقات العامة لفتح آفاق إقتلادية جديدة إلستيعاب العمالة، إستيعاب الشباب، ليس فقط من خال  التوظيف، وا 
 .ع  وقطاعات أخرىخال  القطاع الخاص والقطاع الزرا

- :السيد رئيس مجلس النواب -
لمعلومات بإسم مجلس النواب نتقدم بالشكر مرةا أخرى إل  السادة النواب، السيد وزير التخطيط، السيد وزير المالية، السيد وزير النفط، لطبيعة ا

تجاوز األزمة، ونطالب أيضاا بتقديم الموازنة، وقطعاا نحن نهكد عزم مجلس النواب عل  المساعدة ف  ح  المشاك  المالية و . الت  تقدموا بها
 .حا  قدومها سنشرع باتخاذ اإلجراءات لغرض إقراراا، وتحديد التوقيتات الزمنية الالزمة لذلك يعد أمراا مهماا كذلك

ذا شئت أ: الفقرة األخيرة  .قرأه أو تقرأه جناب النائب، تفض وافقت ايأة الرئاسة عل  بيان يلق  اآلن، واو مقدم من النائب غازي الكعود، وا 
اعش طبعاا يتعلق اذا البيان بالعملية األخيرة الت  إستهدفت ايت، والت  راح عل  أثراا عدد من الشهداء جراء الفع  الشنيع الذي قامت به د

 .ومن معها
- :غازي فيصل نجرس كعودالنائب  -

 .(مرافق). يقرأ بياناا حو  حادثة مدينة ايت
 

- :يس مجلس النوابالسيد رئ -
 .الفاتحة

 (.تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء)
 .ترفع الجلسة إل  يوم السبت الساعة الحادية عشرة لباحاا 
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 .عصرا  ( 4:00)رفعت الجلسة الساعة 
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