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محضر جلسة رقم (3) السبت (6/6/2020) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي الثاني

محضر جلسة رقم (3) السبت (6/6/2020) م
ً .إبتدأت الجلسة بنصاب (247) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (3:15) ظھرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي الثاني

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید عمار یاسر (موظف –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة أوالً : إستكمال التصویت على التشكیلة الوزاریة*

.دولة رئیس الوزراء، تفضل لطرح األسماء المتبقیة من الكابینة الوزاریة

.األمانة العامة، البرلمانیة، العالقات، توزعوا حتى تعدوا لي النصاب في كل مكان

.السیدات والسادة النواب الواقفین أرجوا أن تجلسوا ألنھ سیكون لدینا تصویت

 

-:(السید مصطفى الكاظمي (رئیس مجلس الوزراء –

.بسم هللا الرحمن الرحیم

.إخوان، الیوم أشكر كافة النواب، السید رئیس مجلس النواب، نواتب الرئیس، أعضاء البرلمان الموقر

نحن الیوم أمام تحدي كبیر، نعقد ھذه الجلسة، ھناك تحدیات، تحدیات إقتصادیة وتحدیات أمنیة وتحدیات إنھیار أسعار النفط، ھذا یتطلب منا أن
.یكون لدینا موقف واضح في دعم الحكومة للنھوض لتوفیر ظروف طبیعیة إلنتخابات مبكرة

أتمنى علیكم أن نتعاون سویة لعبور ھذه المرحلة ونحن متفقین أن ھذه الحكومة حكومة تھیأة ظروف طبیعیة وحمایة اإلقتصاد العراقي واألمني
.للوصول إلى الوضع الطبیعي لإلنتخابات
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أتمنى علیكم دعم المرشحین وبالخصوص أغلبھم من داخل الوزارات وأبناء الوزارة وأتمنى الیوم أن نعبر مرحلة جدیدة حتى نتفرغ لقضایا أكثر
.حساسیة وتحتاج متابعة، أتمنى الدعم لكل المرشحین بال إستثناء وكلھم أبنائكم بغض النظر عن الكتل السیاسیة

الكتل السیاسیة الیوم یجمعھا الھم الوطني وأنتم كنواب نجحتم نجاح باھر بتقدیم أفضل روح التعاون، أتمنى أن نستثمرھا الیوم لتكملة الكابینة
.الوزاریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تفضل

-:(السید مصطفى الكاظمي (رئیس مجلس الوزراء –

.الوزیر األول، كما وعدت أبناء البصرة أن وزیر النفط یكون من مدینة البصرة وھو إبن الوزارة

.السید إحسان عبد الجبار إسماعیل

.وزیراً للنفط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مرشح وزارة النفط، السید إحسان عبد الجبار إسماعیل

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.تفضل

-:(السید مصطفى الكاظمي (رئیس مجلس الوزراء –

.السید فؤاد محمد حسین

.وزیراً للخارجیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مرشح وزارة الخارجیة، الدكتور فؤاد محمد حسین

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.تفضل

-:(السید مصطفى الكاظمي (رئیس مجلس الوزراء –

.السیدة إیفان فائق یعقوب

.وزیرةً للھجرة والمھجرین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مرشحة وزارة الھجرة والمھجرین، السیدة إیفان فائق یعقوب

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.تفضل

.السیدات والسادة النواب، من لدیھ إعتراض یراجع الدائرة اإلعالمیة اآلن لیرى التصویت أمامھ
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-:(السید مصطفى الكاظمي (رئیس مجلس الوزراء –

.السید عالء أحمد حسن

.وزیراً للتجارة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مرشح وزارة التجارة ، السید عالء أحمد حسن عبید

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.تفضل

-:(السید مصطفى الكاظمي (رئیس مجلس الوزراء –

.السید محمد كریم جاسم

.وزیراً للزراعة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مرشح وزارة الزراعة، السید محمد كریم جاسم صالح

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.تفضل

-:(السید مصطفى الكاظمي (رئیس مجلس الوزراء –

.السید ساالر عبد الستار محمد حسین، وزیراً للعدل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مرشح وزارة العدل، السید ساالر عبد الستار محمد حسین، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.تفضل

-:(السید مصطفى الكاظمي (رئیس مجلس الوزراء –

.السید حسن ناظم عبد حمادي، وزیراً للثقافة والسیاحة واآلثار

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب من المجلس التصویت على مرشح وزارة الثقافة والسیاحة واآلثار، السید حسن ناظم عبد حمادي، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.تفضل

-:(السید مصطفى الكاظمي (رئیس مجلس الوزراء –

.إخوان، أشكركم جزیل الشكر

.أتمنى علیكم أن تكون الحكومة حكومة توافقیة وحكومة الجمیع من غیر إستثناء
ً أ أ أ أل أ أ أ
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ً أشكركم جزیل الشكر وأعدكم بوعد، البعض إشتكى بأن األسبوع الماضي لم یستطیع أن یلتقي بي، البعض إلتقى بي أكثر من مرة، سأكون قریبا
مع اإلخوة النواب لحل المشاكل ومستقبل البلد، ولكن لدینا قصة اإلخوان التركمان، أتمنى في المستقبل الكتل السیاسیة في داخل البرلمان تتفق
على رؤیا لمشاركة اإلخوة التركمان بھذه الحكومة حتى تكون حكومة شاملة كاملة لكل األطراف، وھذا الموضوع أطرحھ للمستقبل والنقاش

.داخل البرلمان قدموا المقترح وأنا جاھز لھ

.شكراً جزیالً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.دولة الرئیس

-:(السید مصطفى الكاظمي (رئیس مجلس الوزراء –

.إخوان ھذا الموضوع طرحتھ للنقاش، إتفقوا في ما بینكم وأنا جاھز

-:السید رئیس مجلس النواب –

دولة الرئیس، ما ھو رأیك الشخصي؟

.دولة الرئیس، أنت المسؤول عن تشكیل الكابینة الوزاریة

-:(السید مصطفى الكاظمي (رئیس مجلس الوزراء –

.أتمنى أن یكون توافق وطني بھذا اإلتجاه فیما إذا نطرحھ في المستقبل

.نطرحھ في المستقبل، ولكن إتفقوا وأنا جاھز لإلتفاق، للمستقبل نطرحھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

.دولة الرئیس، أطلب من جنابك حسم ھذا الملف في ما یتعلق بوزارة الدولة

-:(السید مصطفى الكاظمي (رئیس مجلس الوزراء –

.ھذا الموضوع نطرحھ، وزارة دولة، نطرحھ للنقاش والتوافق الوطني، نجلس بكل ھدوء

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إذا تسمح لي

السیدات والسادة النواب، ھل یوافق المجلس على تخویل السید رئیس الوزراء في ما یتعلق بتمثیل المكونات، بما یتعلق باإلخوة التركمان، بأن
.نخول رئیس الوزراء بإضافة وزارة دولة والحقاً یرسل لنا اإلسم

.ھل یوجد إعتراض من اإلخوان في المجلس؟ الحقاً یرسل لنا اإلسم

ً .السید رئیس الوزراء، ھل تقبل بھذا الطرح؟ الحقا

-:(السید مصطفى الكاظمي (رئیس مجلس الوزراء –

.الحقاً، نتفق مع الكتل السیاسیة نتفق بمعیة اإلسم نصل إلتفاق بشرط إتفاق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، أطلب

.ال، إذا تتفقون حتى أطرحھا على المجلس للتصویت، تفضلوا في أماكنكم
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من أجل أن تشعر جمیع المكونات بأنھا مساھمة في بناء الدولة، ھل یوافق المجلس على تخویل السید رئیس الوزراء بوزارة دولة للمكون
التركماني، ویرسل اإلسم الحقاً بالتشاور مع القوى السیاسیة؟

.أطلب من المجلس

.ھل لدیكم إعتراض على ھذا األمر؟ أطلب من المجلس التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

ً .نعم، السید رئیس الوزراء، خولك المجلس بإستحداث وزارة لإلخوة التركمان أرسل األسم الحقا

.شكراً جزیالً

-:(السید مصطفى الكاظمي (رئیس مجلس الوزراء –

.شكراً جزیالً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إذا تسمحوا لنا، فقط تأدیة الیمین الدستوري للسیدات والسادة الوزراء

.(أدى السیدات والسادة الوزراء الیمین الدستوریة) *

.شكراً جزیالً

.(الفقرة ثانیاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) لمشروع قانون اإلقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام 2020. (اللجنة المالیة *

.تفضلوا

.السید النائب، تحدث معھ ھناك، عندما أفتح باب النقاش ال یغلق أرجوك تحدث معھ

.تفضل

-:النائب أحمد مدلول الجربا –

.سیادة رئیس مجلس النواب المحترم، طالما أن السید وزیر الزراعة موجود، أتمنى أن یستمع إلینا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تفضل تحدث بمداخلتك

-:النائب أحمد مدلول الجربا –

نحن لدینا مستحقات الفالحین، نینوى ومحافظات الوسط والجنوب والمحافظات الشمالیة منذ سنة 2019 وإلى ھذه اللحظة بحدود الـ (100)
.ملیار، ولدینا أیضاً في سنة 2014

.أتمنى أن یحسم ھذا الملف ھو ألنھ إبن المؤسسة، إبن مؤسسة الزراعة

.والتجارة أیضاً، وزیر التجارة

سیادة رئیس مجلس النواب، ھنالك تعلیمات مجحفة صدرت من وزارة الزراعة بحق الناس الذین یصدرون أو الذین یجلبون الشعیر إلى الساحات
.والسایلوات، أي واضعین تعلیمات ومواصفات للحلویات ولیست حتى للشعیر

.أتمنى أن یرجع العمل بنظام 2019 أي أسوةً بمحصول عام 2019

.السید وزیر الزراعة موجود فلیستمع إلى كالمي وننھي ھذا الملف

.شكراً سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.النائبة عالیة نصیف، تفضلي

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.سیدي الرئیس، بعض من تم التصویت علیھم، كنت آمل من السید رئیس مجلس الوزراء والوزراء یكونوا موجودین

سیدي الرئیس، ھل نكمل؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدة النائبة، تفضلي

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

سیدي الرئیس، البعض من الوزراء الذین تم التصویت علیھم الیوم توجد علیھم ملفات في ھیأة النزاھة، جنابك أصدرت أمرین، األمر األول،
.إلزام السید رئیس مجلس الوزراء بالتكامل والتوافق مع مجلس النواب بحضور الوزراء في جلسات مجلس النواب

الیوم أنا أذكرك بشيء آخر إضافةً إلى ھذا اإللزام بأن الوزیر الذي علیھ ملفات في ھیأة النزاھة إذا ثبتت إدانة بھذه الملفات الیوم مجلس النواب
.یسحب الثقة عن ھذا الوزیر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، أكید

.النائبة ھدى سجاد، تفضلي

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

السید رئیس مجلس النواب، أغتنم فرصة تكلیف ومنح الثقة لوزیر الزراعة، المحافظات المنتجة لمحصول الحنطة الفالحین موجودین في
السایلوات مضى علیھم حوالي ما یقارب (10) أیام كل یوم یحمل الفالح أموال أجور السیارة وكذلك الوقود وكذلك خسارة بالمبلغ المالي، إلى

حد اآلن الدولة العراقیة واالخوان في اللجنة المالیة تقول ال یوجد غطاء مالي كافي لعطاء إیراد المحصول الحنطة، السبب في ذلك ھو وجود حبة
العدس موجودة مع الحنطة، أنا أطلب من السید وزیر الزراعة بالتعاون مع وزیر التجارة الذین الیوم تم منحھم الثقة ھذا المحصول خرج بھ

.عدس نتیجة أن البذور أساساً التي وزعت للفالح

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التسویق المعني بھ وزارة التجارة أو وزارة الزراعة

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

التجارة، من یستلم محصول الحنطة من الفالحین ھي وزارة التجارة، لكن الزراعة ھي من تعطي البذور، وزارة الزراعة تعترف أن محصول
الحنطة أن البذور تم إعطاءھا من محافظة كركوك وفي الدیوانیة من أتت البذور وزرعھا الفالح ھي بھا بذرة العدس، فأصبح ھناك نسبة فیجب

.أن یكون ھناك كتاب رسمي من السید وزیر التجارة لتعدیل ھذه الجزئیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة الزراعة، العمل على ھذا االمر مع وزیري الزراعة والتجارة وإعالم المجلس

-:النائب حسین ماجد فایز –

نحن عندنا في وزارة النفط بما أن الیوم أصبح عندنا وزیر نفط عندنا موضوع محرج بالناصریة خصوصاً عندنا ألف درجة وظیفیة عینتھا
وزارة النفط وال تزال تنتظر المباشرة مضى علیھا أشھر طویلة الیوم یباشرون وبعد ھذا الشھر یباشرون ولكن لم تحصل ھذه المباشرة، أرجو

من السید وزیر النفط بما أن الیوم أصبح ھو وزیر أن یھتم بھذا الموضوع وأن یتم مباشرتھم وھم عندھم استعداد أن یباشروا على الراتب
.االسمي فقط حسب ما تم التبلیغ بھذا االمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

إخوان اللجنة سوف تفتحون مداخالت في موضوع التي ھي، أصبحت بھ مالحظات وتم تخویل لجنة الزراعة، أصبح االمر عندكم لدى لجنة
.الزراعة، أنتم لجنة الزراعة، السید رئیس لجنة الزراعة موجود، بعد القراءة الثانیة



8/24/2020 محضر جلسة رقم (3) السبت (6/6/2020) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/06/06/محضر-جلسة-رقم-3-السبت-6-6-2020-م/ 7/19

-:النائب عباس علیوي كاظم الزاملي –

بالنسبة لموضوع محصول الحنطة بالمحافظات التي تزرع محصول الشلب حالیاً، یعني عندنا تقریباً (5) محافظات الى حد اآلن مستحقات
الفالحین السید رئیس مجلس الوزراء أوعد على أن یتم التسلیم ولكن إلى حد ھذه اللحظة لم یتم تسلیم مستحقات محصول الحنطة مما سوف یأثر

سلباً على المزارعین بمحصول الشلب بالمحافظات الشلبیة، على أقل المحافظات یجب مراعاتھا في المرحلة المقبلة بتسلیم مستحقات محصول
الحنطة وكذلك أشار الشیخ أحمد حول موضوع محصول الشعیر بتعلیمات وزارة الزراعة لھذا الموسم ھي تعلیمات مجحفة بتقلیل نسبة الشوائب
لدرجة لم تستلم المحافظات وقسم من المحافظات لم تستلم إال الشيء القلیل، لذلك نرجو من لجنة الزراعة ووزیر الزراعة والسید وزیر التجارة

.والسید رئیس مجلس الوزراء مراعاة ھذین االمرین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أیضاً لجنة الزراعة أخذ ھذا األمر بنظر االعتبار وإعالم المجلس

 

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

نحن الیوم في مجلس النواب وقبة مجلس النواب كل المواطنین بمختلف الشرائح ھم عینھم على نواب محافظاتھم، ما طرحتھ االخت ست ھدى
السید الرئیس نؤید ما طرحتھ باعتبار الیوم معاناة مزارعینا وفالحینا ھذا ما أعرف مادة العدس مازالت تالحقنا من بدایة الدورة إلى الیوم، نرید
ان نتخلص من ھذه المشكلة السید الرئیس، وزارة التجارة وضعت ھذه النقطة االساسیة التي باالعتبار ان البذور تم تسلیمھا الى الفالح ھي من

وزارة الزراعة ویتحمل عبئ تسویق المحاصیل والحنطة والشعیر الیوم بآالف االطنان السید الرئیس ویتعرضون الى ابتزاز، كثرة الجھات
الرقابیة تتدخل بعمل الفاحصین وتتدخل بعمل السایلوات، السید الرئیس ھذه مناشدة من إخوانك في جمیع المحافظات وانت أب الى كل العراقیین،
نتمنى من جنابك یعني ھذا موضوع مھم السید الرئیس ال أرید أن نخرج من ھذه القاعة ال أن تصدر شيء إلى ھؤالء الناس یعني الصراحة أقول

شيء تعبنا من المناشدات والتلیفونات، وبالتالي الناس تعبت وزرعت ووضعت یعني بصراحة مصاریف كثیر، بالتالي نطلب من جنابك ومن
.ھیأة الرئاسة أن تحسم ھذا الموضوع

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

نعم مثل ما تفضلوا اإلخوة النواب فیما یخص موضوع التسویق وموضوع محصول الحنطة، ھناك مؤشرات واضحة على تالعب وزارة
الزراعة بالشركة العراقیة وشركة تنقیة البذور، ُسِلَمت بذور توجد بھا حبات عدس علماً ال توجد زراعة في العراق وال بذور في العراق توجد

فیھا زراعة عدس الیوم، المزارع العراقي یدفع ثمن موضوع وزارة الزراعة، لیس لوزارة التجارة عالقة بما یتعلق بموضوع العدس، تم أرسال
كتاب رسمي الى وزارة الزراعة ووزارة التجارة اعتماد محصول العدس كحبوب ولیست شوائب، تم فتح لجنة تحقیقیة على وزارة الزراعة حتى
نتأكد من ھذا الموضوع، أما بالنسبة لمستحقات الذرة الصفراء ومن السنة القادمة عام 2019 ذھبت أموال الذرة الصفراء الى مفاصل أخرى في
وزارة الزراعة ولم تسلم سوى (25%) من المبالغ وطالبنا بكتب رسمیة صرف جمیع المبالغ والى حد اآلن طلبنا وزارة المالیة ورئاسة الوزراء

.بتخصیص أموال كافیة الى المحاصیل االستراتیجیة منھا الحنطة والشعیر

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة ھذا جزء من مھامكم ومتابعة ھذا الملف مع السیدات والسادة النواب الذین لدیھم رأي بھذا الخصوص، حضور الوزارات
المعنیة أو ممثلین الوزارات المعنیة الى لجنة الزراعة وتقدیم تقریر من لجنة الزراعة ویعرض على مجلس النواب في الجلسة القادمة، أكلفك

.بھذا االمر وأكلف اللجنة

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –

السید الرئیس النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رسم السیاسة الواضحة كیفیة العمل في مجلس النواب العراقي، أنا أترجى من جنابك
الكریم، ھذه االیام والمستقبل موضوع الزراعة أثبت وبجدارة ھو النفط الدائم، الذي أترجاه من جنابك الكریم یكون توجیھ من ھیأة الرئاسة الى

لجنة الزراعة، یعني نحن ال ننتظر عندما تحدث المشكلة وبعد ذلك نتحرك، یجب أن یكون العمل مسبق، ومن ھذا أتمنى من جنابك یكون
توجیھك كالتالي على ھذا الموضوع فتح لجنة تحقیقیة وزیارة من قبل لجنة الزراعة الى المشاریع االستراتیجیة المھمة الخاصة بالقطاع الزراعي

.         ویتم تقدیم تقریر مفصل الى سیادتكم على المشاریع الجیدة والمشاریع المتلكئة

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة الزراعة تضمین الزیارة المیدانیة وإعالم المجلس بذلك

-:النائب جواد حمدان كاظم –

الیوم تم التصویت على استكمال الكابینة الوزاریة وكنا نتمنى السید رئیس الوزراء مع الوزراء الذین تم التصویت علیھم ینتظر على االقل ربع
ساعة قبل الخروج من القاعة، الیوم جمیع الذین صوتوا علیھم اعضاء مجلس النواب أدوا الیمین الدستوریة وھذا الیمین یلزمھم بتقدیم خدمات
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ومراعاة مصالح الشعب العراقي والحفاظ على سیادة العراق، لو أن جمیع الذین ادوا ھذا الیمین في الدولة العراقیة من 2005 الى حد اآلن
ویلتزمون بھذا الیمین ما كان حال العراق بھذا الحال، الیوم مجلس النواب مطالب، ھذا یمین، مطالب أمام الشعب العراقي نحن لیس في مجال

المزایدات أو رفع الشعارات وغیرھا، ولكن الیوم نحن امام شعبنا الذي مضى علیھ أكثر من (17)  سنة ما عاش مثل باقي الشعوب مثل افقر بلد
ما عاش ھذه العیشة، أما یأتي الوزیر أو المسؤول أو أي مسؤول في الدولة العراقیة یؤدي الیمین الدستوري ویدیر وجھھ ویذھب ومجلس النواب

یعتبر نفس السلطة التشریعیة والرقابیة ال یمارس دورة بحق الفاسدین الذین عاثوا فساد في العراق ھذا أنا اعتبره مثلبة ومنقصة على مجلس
النواب وخیانة لثقة الجماھیر التي أعطتھ الى مجلس النواب، الیوم كان موجود من ضمن الوزراء من علیھ شبھات وملفات فساد، المفروض

تتابع ھذه الملفات وإذا ثبت صحة ھذه الملفات تسحب الثقة من عند ونداء الى كل اخواننا في مجلس النواب أن الكل یمارس دوره بغض النظر
انتماءه للكتلة الفالنیة، الوزیر لیس للكتلة وال لحزب، الوزیر للعراق والى الوزارة لخدمة الوزارة وخدمة البلد، الذي أرجوه من مجلس النواب

.ومن إخواني وأخواتي في مجلس النواب الكل یمارس دوره وبعید عن المجامالت

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

رسالة من المقاتلین في الجبھات القابضین على الزناد في أكثر من محور وفي أكثر من موقع وھم من المجاھدین من الحشد حشد وزارة الدفاع
والحشد العشائري مضى (5) سنوات والى اآلن لم یستلموا راتب، قدموا الشھداء وقدموا الجرحى ولم ینصفوا، ندعو من خاللكم لتوجیھ الحكومة

.لحسم ھذا الموضوع (5) سنوات بدون رواتب، مقاتلین أبطال، ھذا الموضوع االول

الموضوع الثاني على الموازنة التشغیلیة محافظة البصرة (30) الف تعینوا في دوائر البصرة ومن موازنتھا واموال موجود نحتاج فقط
تخصیص وھذا التخصیص وزارة المالیة تخصص ھذا المبلغ، أموال موجودة، نحتاج من اللجنة المالیة أستاذ ھیثم یوجھ فقط للصرف ألن

.االموال موجودة، أما الموضوع الثالث في عام 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو االختصار السید النائب عندنا اللجنة حتى تمارس مھامھا

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

في عام 2019 صوت مجلس النواب الموقر ومجلس الوزراء على تعویض الفالحین الذین تضررت أراضیھم بسبب االمطار والسیول في كل
المحافظات، شكلت اللجان وتم تحدید المساحات ولكن لم یعوضوا الى حد االن یعني مضى علیھم تقریباً سنة ونصف، ھذا فالح علیھ التزامات،

حراثة بذور وحصاد وكھرباء وإیجار وعمال وفالح وغیرھا، وبالتالي أیضاً لجنة الزراعة أذا یسمعني أستاذ سالم لجنة الزراعة معنیة بحسم ھذا
الموضوع ویتابعونا، وكذلك أیضاً اللجنة المالیة ممكن أن تأخذ دور في ھذا الموضوع لمساعدة الفالح، ھذه المواضیع الثالثة وأیضاً ال یفوتنا
موضوع عقود الكھرباء أكثر من تقریباً (100) ألف الى االن ھذا الشھر الخامس بدون رواتب ھؤالء الناس ماذا یأكلون وماذا تشرب، نحن
الیوم عندنا التزامات ممكن عندنا راتب نمشي وضعنا وكذلك الموظف، وإذا ھذا عنده إیجار وعنده عائلة وأبو الكھرباء ما ھو وضعھ، ولو

.بالتسلیف لھم لحین إقرار الموازنة

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

السید رئیس المجلس تم تطرق اإلخوان على موضوع استالم محصول الحنطة من الفالحین، طبعاً مثل ما تفضلت حضرتك ھي وزارة التجارة
المعنیة بالموضوع وھذه قصة العدس أصبح علیھا شھر ذلوا الفالح بھ وزارة التجارة فاحصین مختبر واالمن الوطني واجتھادات ما لھا، بھا

عدس یعني من كوردستان وبھا عدس یعني من الشمال وبھا عدس یعني مھربة، وزارة التجارة ھناك مقترح أن الفالح الذي یطلع نتیجة رفض
المحصول نتیجة حبة العدس یقدم اعتراض یشكل لجنة من الزراعة ومن االمن الوطني ومن التجارة یذھبون الى حقل الفالح یشاھدون ھل یوجد

حبة العدس أو ال یوجد وھذه اللجنة المدة التي أعطیت لھا أسبوع السید الرئیس وھذا الفالح في ھذا االسبوع یبقى أسبوع في السایلو أو في
الشارع وأبو الشاحنة یحسب علیھ أجرة، ھذا الموسم الفالح تعرض الى إذالل كبیر السید رئیس، نتمنى على حضرتك أن یكون ھناك أتصال أو

.إستدعاء السید وزیر التجارة، صحیح أدى الیمین الدستوري تواً لكن موضوع الفالحین السید رئیس یومین مظاھرات وإعتصامات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة الزراعة من یوم غداً تباشرون باألمر وتعلمون المجلس

.یوم غداً ینسقون معك االمانة العامة ویأتون ممثلین وزارة الزراعة ووزارة التجارة ونعلم النتائج وسوف أكون معك على تواصل

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

بالنسبة لھذا القانون (مشروع قانون االقتراض) الحقیقیة الیوم یعني ناقشنا باللجنة المالیة استضافة ھیأة التقاعد بناًء على طلبكم السید الرئیس
سوف نعد لكم تقریر مفصل بنتائج ھذا االجتماع وایضاً أصبح ھناك قرار في لجنة المالیة طبعاً ونعرضھ علیكم ھو مقترح أن ال نمضى بتشریع

ھذا القانون إال بعد ورود مشروع االصالح االقتصادي من الحكومة حتى ال یكون التفكیر فقط بإتجاه االقتراض لسد الرواتب، أنما یأتي
المشروع الوطني لإلصالح االقتصادي كما وعدونا بھ وبما أن ھذا القانون موجود عندنا نجبر الحكومة على أرسالھ قبل التصویت النھائي على

.إقرار ھذا القانون

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –
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تقریر اللجنة المالیة حول مشروع اإلقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام 2020، الجھة طالبة التشریع مجلس الوزراء،
األسباب الموجبة نظراً لتأخر إقرار الموازنة العامة اإلتحادیة لعام 2020 وإنتشار جائحة كورونا في العالم وتراجع أسعار النفط الخام بشكل

.كبیر تواجھ الحكومة العراقیة صعوبة في تمویل اإلنفاق العام ومن اجل تسھیل تمویل النفقات العامة الضروریة

(یقرأ تقریر اللجنة المالیة حول مشروع اإلقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام 2020.  (مرافق

ھنا تم ذكر الجدول إلنھ ھنالك كالم كثیر وأرقام كثیرة یسمعھا السادة اعضاء مجلس النواب على الحجم الحقیقي للدیون الداخلیة والخارجیة، ھذا
ً جدول مرفق في التقریر یوضح حجم الدین الخارجي الذي ھو (25,444) ملیار دوالر فقط والدیون الداخلیة ھي ما یقارب (40) تریلیون تقریبا
وتم إرفاق لحضراتكم ضمن الجدول تفاصیل ھذه الدیون سواء على المستوى الداخلي او على المستوى الخارجي، بالتالي كإنھ العراق الیوم حجم

الدیون الداخلیة والخارجیة ال تتجاوز (60) ملیار دوالر، لیس كما تسمعون ونسمع التصریحات إن المبلغ (120 أو130 أو 124) دوالر،
.وإنما حجم الدیون الداخلیة والخارجیة ال یتجاوز (60) ملیار دوال ر والتفاصیل موجودة في التقریر الذي أمامكم

-:النائب احمد الصفار –

.یكمل قراءة مشروع قانون اإلقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام 2020

-:النائب ھوشیار عبد هللا –

.یكمل قراءة مشروع قانون اإلقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام 2020

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

.یكمل قراءة مشروع قانون اإلقتراض المحلي والخارجي لتمویل العجز المالي لعام 2020

-:السید رئیس مجلس النواب –

السادة النواب ھل تكتفون بتقدیم المداخالت مكتوبة إلى اللجنة؟ فقط ثمانیة تم تسجیلھم بخصوص األزمة المالیة، سوف أعتمد ھؤالء الثمانیة،
السید رئیس اللجنة خالل المناقشات حضرتك طرحت وبعض السیدات والسادة النواب في القراءة االولى وایضاً أضم صوتي لكم، جزء من

اإلقتراض سواء كان داخلي أو خارجي، یجب أن یكون ھناك عنایة من الدولة بالقطاع األستثماري أو قطاع تنمیة األقالیم ألنھ یوفر فرص عمل
لمن لیس لھ دخل حكومي وشریحة كبیرة، أرجو أخذ ذلك بنظر اإلعتبار، وأیضاً مناقشة إمكانیة الدولة لیس فقط باإلقتراض، لیس فقط أن

.نقترض نقداً، ھل ھناك إمكانیة أن نذھب بالمقایضة العینیة، أرجو دراسة ھذا األمر

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

العمل على تجنب األقتراض أولویة، كلما نتجنب األقتراض أو نقللھ إلى أدنى المستویات فھذا یكون ھدف لذلك أقترح مجموعة إجراءات
.وخطوات إصالحیة یمكن أن تُسھم في تحقیق ھذا الھدف

.إعتماد معاییر موحدة تسجد العدالة اإلجتماعیة في تحدید سلم الرواتب وإنھاء الفوارق غیر المبررة .1
.إلغاء اإلمتیازات غیر العادلة لكبار المسؤولین وغیرھم من الشرائح ومناقلتھا للطبقات المحرومة .2
.اإلدارة العادلة للثروات وتوزیعھا بشكل منصف على أساس معاییر الدستور والنسبة السكانیة .3
مراجعة تخصیصات السفارات والقنصلیات والبعثات الدبلوماسیة وإغالق غیر المجدیة منھا لتوفیر أموال ضخمة لتشغیل العاطلین وتقدیم .4

.الخدمات
أعتماد آلیات وضوابط فعالة لتحصیل ایرادات المنافذ والكمارك وأستیفائھا التام بعیداً عن الفساد الذین یستحوذ على الكثیر من إیراداتھا .5

من خالل تعیین إدارات كفوءة ونزیھة وشجاعة ودعمھا بقوات حكومیة مھنیة تحمي قراراتھا وتقطع منافذ الفساد، علماً أن بیانات دول
الجوار بالبضائع تقتضي توفر (10-12) ملیار دوالر سنویاً بینما المتحصل فعلیاً ال یزید عن ملیار دوالر وھذا المبلغ وحده یكفي

.لتمویل عجز لثالثة او أربعة شھور من حاجة العراق في ھذه األزمة الحالیة
مراجعة جوالت التراخیص التي تشكل كلف ومستحقات عمل شركاتھا ما یقارب (30%) من مجموع اإلیرادات النفطیة في حال كان .6

سعر بیع النفط (30) دوالر، وعلى سبیل المثال ما تم تخصیصھ للشركات االجنبیة لسنة 2019 یقارب (15) تریلیون على الرغم من
.إن أكثر من نصف األنتاج ھو بجھد وطني

تشجیع األدخار األختیاري للمواطنین بزیادة نسبة الفائدة للمواطن، في عام 2019 فقط فوائد اإلقتراض التي تم دفعھا (5,5) تریلیون .7
.ھذه لو تذھب للعراقیین سوف تشجع على اإلدخار اإلختیاري

.إعتماد آلیات تحقق ورقابة على مزاد العملة وإستیفاء قبلي لضریبة اإلستیراد .8
.مراجعة عقود تراخیص الھاتف النقال .9

.دعم القطاع الزراعي والصناعي وفق مشاریع إنتاجیة مضمونة .10
.تقدیم وتطبیق الحسابات الختامیة  للسنوات السبع الماضیة .11
مراجعة جمیع العقود الكبرى على أقل التقادیر التي أبرمتھا الوزارات السابقة من خالل لجان مھنیة مدعومة بشركات عالمیة تخصصیة، .12

.ویكمن أن تقود ھذه الخطوة للكشف إلى اموال طائلة ومسروقة
أعادة النظر بتخصیصات الطاقة كما ذكرت حضرتك، یعني أجور الكھرباء المشتراة وتخصیصات أستیراد الوقود یساوي (5) تریلیون .13

ھذا حسب موازنة عام 2019، بینما لو نستثمر الغاز المصاحب الذي یعتمد مادة اولیة لوقود ھذه الشركات یمكن ان یوفر مثل ھذا

https://parliament.iq/wp-content/uploads/2020/08/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6.pdf
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.المبلغ

.مجموع الفقرات التي ذكرتھا یمكن أن یسد تمویل عجز لثمانیة أشھر على األقل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو من حضرتك أن تناقش ھذا األمر باجتماعات اللجنة

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

.سوف أسلم ھذه الفقرات للجنة

-:(النائب یوسف بعیر علوان الكالبي (نقطة نظام –

بالجلسة السابقة طلبت مداخلة من السید رئیس الجلسة المحترم السید نائب رئیس المجلس، وكان طلبنا فیما یتعلق بالقانون الذي یقرأ قراءة ثانیة،
قانون األقتراض الداخلي والخارجي، وقدمنا بصراحة  أن لدینا ملف یطرح من مجلس النواب على مجلس الوزراء لحملة لمكافحة الفساد

وأسترداد األموال بشكل دستوري وقانوني وحقیقي وواقعي ووجھ السید نائب رئیس المجلس رئیس الجلسة في تلك الجلسة بأستضافتنا ممن قبل
السادة في اللجنة المالیة والسادة في لجنة النزاھة، لذلك الیوم القراءة الثانیة للقانون قبل أن نطرح علیھم، ألنھ إذا طرحنا علیھم إن شاء هللا ھذا
البرنامج المتكامل سوف نحاول جھد اإلمكان أن نبتعد عن موضوع األقتراض، األقتراض الیوم ھو رھن أموال األجیال الالحقة، أستراتیجیة

حقیقیة للنھوض مثلما ذكر السید رئیس اللجنة المالیة بدون قانون إصالح اقتصادي حقیقي سوف یذھب االموال كما في األفعال السابقة كما في
جوالت التراخیص والكثیر من الفعالیات بدون أن یكون ھناك عائد حقیقي للوطن والشعب، لذلك أي فعالیة وأي أقتراض وأي عملیة أقتصادیة

دون أن یكون ھناك برنامج حقیقي وواقعي وفعال لمكافحة الفساد ینطلق من اعلى سلطة رقابیة مجلس النواب ویجب أن یعتمدھا كما أقرھا السید
رئیس مجلس الوزراء في برنامج العمل الحكومي، إذا فعالً جعلنا ھذه النقطة ھذ النقطة االولى واألساسیة في محورنا اآلن ستكون جمیع الحلول

.القادمة حلول ناجحة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة المالیة في أجتماعكم القادم یحضر السید النائب بصفة عضو لجنة ولجنة النزاھة وقدموا لنا رؤیة بھذا الشيء

السیدات والسادة النواب فقط أعلم جنابكم وصلت إلى رئاسة المجلس إستقالة من النائب (ھادي فرحان عبد هللا العامري) قدم أستقالتھ من عضویة
مجلس النواب وإشارة إلى القانون النافذ الذي یتعلق باإلستبدال ومخاطبة المفوضیة العلیا المستقلة لألنتخابات یكون بدیل السید (ھادي العامري)
ھو السید (عبد الكریم یونس عیالن)، وأنقل لكم رسالة السید (ھادي العامري) والذي أكد حرصھ على التواصل مع إخوانھ وأخواتھ في مجلس

النواب وسیبقى أیضاً متواصل بما یتعلق بإقرار القوانین وإتخاذ القرارات التي تتضمن جملة من اإلجراءات اإلصالحیة بالتعاون مع إخوانھ
.وأخواتھ النواب، ونتمنى للسید النائب البدیل التوفیق في مھامھ واطلبھ أن یحضر في الجلسة القادمة لغرض تأدیة الیمین الدستوریة

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

من خالل تقریر اللجنة ومداخالت السیدات والسادة النواب، الكل متفق على استثمار وتوجیھ ھذه القروض نحو مشاریع تنمویة تساھم بتحریك
عجلة االقتصاد وتساھم في حل مشاكلنا، بالخصوص مشاكل البطالة وتولید فرص العمل التي نحن بأمس الحاجة لھا، ھنالك مشاریع موجودة

تنتظر توفیر التخصیصات المالیة، على سبیل المثال مشروع استثمار الغاز في البصرة وباقي المناطق، ھذا المشروع من شأنھ أن ینھي استیراد
الغاز وما یمثلھ من ضغط على الموازنة، كذلك مشروع البتروكیمیائیات، مشروع النبراس ومشروع تطویر أسمدة خور الزبیر وأبي الخصیب،

.جمیعھا مشاریع نحتاجھا، تساھم ھذه المشاریع في حال وجودھا بتنمیة القطاعات االخرى وخصوصاً الزراعة بشأن االسمدة

ما نحتاجھ في مشروع القانون الى وضع مادة تمنح مجلس النواب فرصة االطالع على القروض والفوائد والشروط التي ترافق ھذه القروض،
كما أتمنى أن نذھب الى تشریع ھذا القانون من دون االنتظار الى تشریع قانون االصالح االقتصادي ألھمیة ھذا القانون الذي یسمح للحكومة

.باالقتراض خصوصاً مع وجود المشاریع المذكورة

-:النائب یحیى احمد فرج العیثاوي –

فیما یخص القروض نحن دائما نتطلع أن تكون القروض في مكانھا ومحلھا الصحیح، وبالتالي عندما تأتي القروض وتذھب الى مكان صحیح فیھ
عملیة اقتصادیة بحتة، نرى أنھ ممكن تسدید ھذه القروض من خالل الفعالیة االقتصادیة التي تأتي من أجلھا القروض، وبالتالي ومن خالل

السنوات السابقة عندما تأتي القروض عبارة عن نقد في بعض األحیان تشوبھ قضایا الفساد في بعض الوزارات، وبالتالي یجب تحقیق في ھذه
العملیة والى أي موضوع تأتي ھذه القروض، لذلك في عام 2018 وعام 2019 ھنالك تسھیالت ائتمانیة آجلة الدفع من بعض الدول، وأذكر

بالذات السوید وألمانیا وبریطانیا، حیث قامت ھذه الدول بإعطاء تسھیالت ائتمانیة آجلة الدفع من (8-10) سنوات، وكان المبلغ الذي یعطى في
بدایة األمر مبلغ بسیط جداً تتواله الوزارة أو الجھة المعنیة، أیضاً أشترط في ھذه التسھیالت أن تأتي معدات وكذلك آلیات تخصصیة من أجل

رفد االقتصاد العراقي وأیضاً یدخل في مجال بناء المصانع واالقتصاد العراقي، لذلك نحن كلجنة اقتصاد ندعم دائماً أن تأتي لغرض بناء
المصانع وكذلك اآللیات التخصصیة التي ترفد االقتصاد العراقي، أضافة الى ذلك توجد ھنالك شركات تخصصیة، ھذه الدول ھي المسؤولة علیھا

من أجل البناء والتطویر، لذلك نرى أن عملیة الفساد في ھذا الموضوع تكون قلیلة جداً وممكن أن نطور الجانب االقتصادي، باإلضافة الى ذلك

ً أ ً أ
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أیضاً ما متطلب من ھذه القروض یعني تسھیل وبساطة في عملیة الدفع، لذلك نحن نرى أن ھذا الموضوع مھم جداً، وترى في السنوات السابقة
.أُھمل ھذا الموضوع، نرى من مجلس النواب وكذلك من اللجنة المالیة أن تفعل ھذه القضیة في مجال االقتصاد

-:النائب علي سعدون غالم –

سیادة الرئیس أنا أعتقد أن اللجوء للقروض لسد العجز الحاصل في الموازنة مؤامرة إلفالس العراق، مؤامرة من بعض الدول على العراق
إلفالس العراق، والذي یتعاون معھم بالداخل على اللجوء الى ھذه الطریقة، یعني أعتبرھا مؤامرة، سیادة الرئیس نحن في الـ 2019 (5) ملیار
دوالر فقط دفعنا فوائد للقروض التي أًخذت في السابق، (5) ملیار تبني مدینة كاملة، ونأتي اآلن ونلجئ الى القروض الخارجیة من البنك الدولي

ومن، أنا أعتقد تعتبر ھذه مؤامرة ویجب أن نتوقف عندھا، على الحكومة أن تلجأ الى عدة أمور لالستیفاء وسد العجز، من خالل المنافذ، من
خالل الكمارك، من خالل استرجاع المبالغ الموجودة في المنتجات النفطیة، من خالل ھیأة االتصاالت، سیادة الرئیس ھیأة االتصاالت، ھذه

جمیعھا فیھا مبالغ ترفد الموازنة، مبالغ طائلة، المفروض قبل أن نلجأ الى القروض، على الحكومة أن تستحصل ھذه الواردات قبل اللجوء الى
.القروض التي تدمر البلد، والتي ھي مؤامرة ضد ھذا البلد

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

یعني رأیي أرغب أن أعطیھ لك كعضو مجلس نواب ولیس كعضو لجنة مالیة، بدایةً یعني ھذا قانون االقتراض جاء نتیجة االزمة المالیة التي
ھي بالتأكید واضحة للجمیع، ولسد العجز یعني حسب ما فھمنا أنھ العجز حتى یدفعونھ لرواتب الموظفین، حتى نوضح للمتتبع وللشارع العراقي

أنھ ھذا القانون حتى یُقر اذا نرغب نسد الرواتب، حتى یقر یحتاج لھ الى ثالث أو أربعة أشھر في القلیل، بینما یقر في مجلس النواب ویدخل حیز
التنفیذ وعلى أساسھ تجرى اتفاقیات لالقتراض، فھذا سوف یحتاج لھ الى ثالث أو أربع أشھر، لذلك ھذا الھدف غیر متحقق في ھذا القانون، اذا
كان الھدف ھو سد الرواتب، نحن كلجنة مالیة أعطینا رؤیتنا، یعني واضحة القضیة، قانونیاً واضحة، اذا ذھبنا باتجاه انھ نقترض من أجل تنفیذ
مشاریع مجدیة اقتصادیاً، فیجب أن نفكر ان نكمل أو نحصر ھذا االختیار بالمشاریع غیر المكتملة، یعني ال نذھب بإتجاه مشاریع جدیدة أخرى،

ً .ال، یجب أن نذھب نسد حاجة المشاریع التي لم تكتمل في الـ 2019 والتي ھي مجدیة اقتصادیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، أتفق معك

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –

أعتقد في ھذه الطریقة نستطیع أن نسیطر على ھذا الوضع، مع ذلك نحن قدمنا كثیر من الحلول، حزمة من الحلول حتى نستطیع نطمئن الشارع
العراقي، أنھ ھذا القانون ال یسد مشكلة تسدید الرواتب، یوجد في المقابل بدائل طرحناھا مع اجتماع مع السید رئیس الجمھوریة، واللجنة المالیة

لدیھا رؤیة واضحة في ھذا االتجاه، توجد بدائل كثیرة ونستطیع نسد النقص الحاصل في تسدید الرواتب، وابسط اجراء وسریع ھو قضیة
الرزنامة الزراعیة وسد الحدود أمام المنتجات المستوردة غیر الضروریة ورفع نسبة الكمارك على المنتجات حتى نعادلھا مع المنتج المحلي

ً .ونجعل المنتج المحلي ممكن أن یتنشط ویسد حاجة البلد وینمو البلد اقتصادیا

 

-:النائبة لیلى مھدي عبد الحسین –

سیادة الرئیس مالحظاتنا للجنة المالیة، الحقیقة لو قارنا في سنة 2008 و 2010 بالنسبة للعراق وتأثره باألزمة المالیة، في 2008 رغم تأثر
جمیع دول العالم بأزمة مالیة كبیرة ومرورھا بأزمة مالیة كبیرة ولكن العراق لم یدخل بأزمة مالیة في ھذه السنة، والسبب أن العراق لم یكن

یرزح تحت عنوان االقتراض الخارجي بالمسمى الحالي من البنك الدولي، فبالتالي مسألة االقتراض الخارجي وما ندعوا لھ في الفترة الحالیة من
اقتراض خارجي وضرورة االقتراض الخارجي سوف یؤدي الى تأثیر كبیر، وھنالك تأثیرین بالسوق كما نعلم، تأثیر السوق، وتأثیر القروض،
فالعراق سوف یرزح تحت تأثیر القروض الكبیرة التي سوف یدخل فیھا في مطب من الصعب جداً أن یخرج منھ، لذلك الیوم الحقیقة المطلوب
أنھ االزمة المالیة التي یمر فیھا العراق ھي لیست أزمة مالیة كبیرة مقارنةً بدول العالم اآلخر، قادر على أیجاد بعض الحلول للخروج منھا من

دون أن نحمل المواطن العراقي الیوم تبعات ھذا الموضوع وإدخالھ في كابوس مرعب ومخاطبات كبیرة ومن ناحیة تخفیض الرواتب وغیرھا،
من الممكن أن نلجأ الى بعض الحلول السریعة واآلنیة، تأجیل استیفاء اقساط وفوائد كافة القروض المصرفیة من المصارف، االدخار االجباري
ال بأس فیھ على األقل بنسبة 25% أن تكون للرواتب األعلى من ملیون على أن تحول بشكل رصید رقمي لكل مواطن داخل المصرف بحیث

.یؤمن المواطن العراقي أنھ ھذه خالل انفراج األزمة المالیة، أن یعود راتب المواطن العراقي

نعم مسألة بیع النفط تحت االرض والتي حقیقة یجب أن تكون ھنالك سندات نفطیة یشتریھا المواطن وحقیقة تكون تحفیزیة أیضاً بالنسبة الى
المواطن وتساعده على الشراء، باإلضافة الى تقلیل الضائعات من الجبایة ألسباب تقنیة وأسباب بشریة، أیضاً فرض الجبایة االلكترونیة التي من

الممكن ان تقلل من وجود الوسطاء وتفعیل برامج القروض والمشاریع وبناء المجمعات السكنیة للمواطنین بشكل تحفیزي وتكییف قانون
.االستثمار بشكل آمن، وتقدیم كل التسھیالت الالزمة والضروریة للمصانع والمعامل ونكتفي بھذا القدر وسوف نرفعھ بشكل مكتوب للجنة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة المالیة، الحدیث عن االقتراض واالزمة المالیة احدى فقرات برنامج المجلس لھذا الیوم تتعلق بتقریر اللجنة المالیة ومقترحاتھا
حول االزمة المالیة، سوف آخذ مداخلتین مرة واحدة وتتحدثون، ھي موجودة ھذه سوف أعتمدھا، والحقاً جنابك أن تتحدث بالرؤیة الموجودة في

ً ً أ ً
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ً .اللجنة المالیة، فھذه سوف تكون ھذه ھي الفقرة ثانیاً وأیضاً رابعا

-:النائب ولید عبد الحسن عبود السھالني –

اإلخوة السادة أعضاء اللجنة المالیة، السید رئیس اللجنة المالیة، السادة أعضاء مجلس النواب المحترمین، طبعاً نحن في لجنة الخدمات واالعمار
خالل االیام الماضیة قمنا بتوجیھ دعوة الى السادة المعنیین بوكالة الطاقة الذریة، والحظت سیادة الرئیس ھنالك جملة قضایا فعالً تحتاج أن یسلط

علیھا الضوء وخاصةً من اللجنة المالیة باعتبار اآلن نمر في أزمة مالیة نحتاج ان نحاول أن نجد منافذ معینة من أجل سد العجز الحاصل في
الموازنة، فضالً عن ذلك لجنة العالقات الخارجیة، السید الرئیس طبعاً العراق تعرض الى ضربة من قبل اسرائیل في سنة 1981، كان ھنالك

قرار من قبل مجلس األمن الدولي رقم 487 الذي أدان فیھ تلك الضربة للمنشأة النوویة لسنة 1981، وشكلت في وقتھا لجنة للتعویضات وكانت
مقاضاة بمبلغ أكثر من (49) ملیار دوالر، في سنة 91 وسنة 98 وسنة 2003 تعرض كذلك العراق الى تدمیر المنشآت النوویة والتي تحمل

الوقود النووي، طبعاً بآثارھا اإلنسانیة الكبیرة، بحیث شردت أكثر من 250 الف أنسان، أغلبھم مصابین باألمراض المعضلة التي ھي أمراض
السرطان وغیرھا، وأیضاً شكلت لجنة في وقتھا من قبل ھیأة المستشارین ذات الرقم (81) وأمر دیواني (62) وطبعاً قدرت حجم الضرر الذي

یتحملھ العراق أكثر من ترلیون و92 ملیار و500 ملیون دوالر، العراق كذلك یطلب فرنسا في سنة الـ 81 لم تزود العراق كذلك بالوقود
واالجھزة الخاصة بالمنشأة النوویة، فبالتالي ھنالك مستحقات مالیة وأنا أرجو من اإلخوة أن یلتفتوا الى ھكذا موضوع مھم جداً، ھنالك مستحقات

مالیة للعراق لدى جمھوریة فرنسا، طبعاً كل تلك االمور الدول التي تسببت بالضرر للمنشآت النوویة ھي موقعة على اتفاق الضمانات سنة
1972 وكذلك معاھدة حظر االنتشار النووي سنة 1969، مجمل الحدیث أنھ العراق اآلن لو طالب من خالل قنواتھ الرسمیة الدبلوماسیة من

خالل وزارة الخارجیة أو كذلك لجنة العالقات الخارجیة في مجلس النواب واإلخوة في اللجنة المالیة، وأنا أطلب صراحةً أن یتم استضافة
المعنیین من ھیأة المستشارین من العلماء للطاقة الذریة، وقد تم استضافتھ كما بینت لسیادتكم في لجنة الخدمات وظھرت ھذه االرقام المالیة

الكبیرة، یعني الیوم لو طالب العراق بھذه االموال، وھذه االموال بالتالي كانت ھنالك قرار إدانة من قبل االمم المتحدة سنة 1981 وكانت ھنالك
أیضاً لجنة قدرت بـ (79) ملیار دوالر تعویض للعراق سنة 1981، فكیف أنھ وھي منشاة واحدة، فكیف أنھ ھنالك تعرض أكثر من أربعة

منشآت نوویة، أنا أعتقد أنھ ھذا الموضوع یعتبر من أولى األولیات وھذه مطالب حقة للشعب العراقي یجب أن تطالب بھا الجھات الرسمیة إن
.كانت جھة تشریعیة ممثلة ألبناء الشعب كمجلس نواب أو كانت جھة تنفیذیة من خالل الحكومة والقنوات الدبلوماسیة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

عندما نتحدث عن موضوع القروض والبحث عن القروض، في المقابل یجب أن نتحدث عن إیقاف الھدر في المال العام، والیوم لدینا عدة ملفات
فیھا ھدر، سبق وأن نوھنا لھا غي ملفات الطاقة خصوصاً، ولكن توجد بعض المالحظات، لدینا تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة، یحتاج أن یرتقي
إلى قانون تنفیذ العقود الحكومیة، الیوم من خالل متابعتنا تجد من محافظة إلى محافظة في اإلنشاءات في محطات رفع شبكات المجاري وغیرھا

تختلف التسعیرة ال توجد محددات ومعاییر، أنا شخصیاً تابعت أكثر من مشروع تجد محطة سعرھا (2,4) ملیار وفي مكان أخر (12) ملیار
.دینار وھذه مشكلة، بالتالي ھذا الموضوع یمكن أن یكون قانون لكي یكون موحد في كل العراق

الموضوع الثاني: بالنسبة للقروض، القروض أن تصرف إلى المشاریع المھمة التي فیھا نسب إنجاز مرتفعة التي توقفت بالقرار (347) أوقف
(6000) مشروع في العراق ھذا القرار عام 2015 وأیضاً للمشاریع االستراتیجیة ذات األھمیة واألولویة التي تعظم من إیرادات الدولة، مثالً
(مشروع الفاو الكبیر) ھذا المشروع حسب المخطط لھُ منذ عام 2018 الى عام  2038 یُدخل للدولة بشكل تراكمي (100) ملیار دوالر وھذه

دراسة موجودة ویمكن أن نزود اللجنة المالیة، أي ندعم مشروع المیناء، طبعاً اللجنة المالیة مشكورة في عام 2019 دعمت ھذا المشروع
.ب(400) ملیار ولكن إذا ُدعم بشكل كبیر یمكن أن یأخذ المیناء صدى وحضور وفعالیة في المنطقة، فضالً عن تشغیل الید العاملة

الموضوع الثالث: لدینا مشروع استراتیجي، ھذا المشروع اكتمل ووصل إلى مراحل متقدمة یشغل (30) ألف عامل ھذا مشروع النبراس
للبتروكیمیاویات (8,5) ملیار یورو ھذا بین وزارة النفط، وشركة (شل) وزارة الصناعة ھذا المشروع أعتقد أیضاً یُعظم من إیرادات الدولة
ویمكن أیضاً، طبعاً وصل إلى مراحل متقدمة، لدینا أیضاً  الیوم العراق لدیھ سنویاً (60) ملیار فقط رواتب سنویاً أي(ترلیون)،(60) ترلیون

رواتب تقریباً في الموازنة، بالتالي توجد سیولة عند المواطنین، نحتاج قروض میسرة للمواطنین بتخفیض نسبة الفائدة، الیوم نسبة الفائدة ھم على
المستوى اإلسالمي قضایا فیھا ربویة وأیضاً نسبة الفائدة أكلفت المواطنین بشكل تراكمي إذا تم تخفیضھا سوف تكون حركة في المصارف

.وأیضاً یمكن ان یكون االستثمار جید للمصارف

.الموضوع الرابع: ھو جداً مھم، ھذا السؤال إلى اللجنة المالیة، لدینا أموال في المصارف األمریكیة، نرید أن نعرف

أوالً: كم ھذِه األموال؟

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

.مصارف أمریكیة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

المصارف األمریكیة سندات خزینة، أموال، غیرھا، األن یوضُح لنا، كم األموال العراقیة في المصارف األمریكیة، وكم األموال المودعة في
أكثر من دولة، علینا معرفة ھذه األموال وفي نفس الوقت ما ھي الفائدة أنھا موجودة ھناك ونحن لدینا أزمة مالیة یومیاً نھدد عوائل الشھداء

سوف نقطع رواتبكم، السجناء السیاسیین سوف نقطع رواتبكم، كأنھُ ال یوجد في البلد غیر ھؤالء یدورون حولھم، بالتالي نحن نرید أـن نعرف
ھذه األموال ما ھو وضعھا ممكن إیضاح من اإلخوة، إذا لم نشرع بقانون اإلصالح اإلقتصادي أو تعظیم إیرادات الدولة في أكثر من مورد

.باالستفادة من كل الوزارات ال یمكن أن نرتقي في إدارة الدولة
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-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

.شكراً سید رئیس الجلسة، والشكر موصول للسیدات والسادة أعضا ء اللجنة المالیة

طبعاً االقتراض بالفعل ھو سالح ذو حدین، ومضطرة أكید الدولة لالقتراض الخارجي والداخلي، یعني تجربة لبناء االنھیار اإلقتصادي في لبنان
یعني تراجع العملة اللبنانیة ھو نتیجة تكبیل البلد بقروض أعتقد موضوع القروض یحتاج إلى أن یكون تشریع القانون برصانة وال یترك مجال
(TbI)لحریة االقتراض، طبعاً ال یوجد فرق بین الداخل والخارج، مثالً لدینا الدین الداخلي، السید رئیس اللجنة، في التسلسل (9) حواالت من
أعتقد أخذتھُ وزارة التجارة مستحقات الفالحین ولدینا (1,5) ترلیون ولدینا تسلسل (15) من نفس الجدول تسدید أقساط الشركة العامة لتجارة

الحبوب (1,7) ترلیون وأكید ھذه ھي نفسھا ألثر مستحقات الفالحین، السؤال ھل شركة تجارة الحبوب باعت الحنطة وأرسلتھا لتصنیع الحبوب
باعتھا طحین ھذه العوائد المالیة أین؟ الیس من المفروض ترجع تعمل بھا جدولة الشركة أو وزارة التجارة تسدد جزء من الدین یعني ھذا الدین

أو (TbI) یبقى متراكم حتى یزید وترجع مرة ثانیة السنة الثانیة، األن أیضاً ال یوجد دفع مستحقات الفالحین أكید التجارة األن سوف تقترض من
من مصرف أخر، القصد ان ھذه القروض یجب أن تتابع من الحكومة من أجل تسدید جزء منھا ولو جزء بسیط، أكید ھناك فرق یحتاج من

الخزین حتى تسدد بھ المتبقي، طبعاً في رؤیة اللجنة في تأسیس على ما ترى اللجنة أن یتم توظیف األقتراض في مجاالت اقتصادیة أعتقد ھذا
یجب أن یثبت في أصل القانون، یعني تركھا كرؤیة بدون ما تلزم بھا الحكومة أیضاً الحكومة سوف تذھب باتجاه تسدید مرتبات وھذه ترجع إلى
بیع مزاد العملة والتجارة وتذھب خارج العراق ویزداد الدین العام، على سبیل المثال نحن في حقل المنصوریة الغازي وزارة النفط تقول أحتاج

(ملیار) دوالر حتى أُشغل ھذا الحقل یا ریت أنھ تكون قروض تسمى مثالً األقتراض للمشروع األقتصادي الفالني ( ملیار) دوالر وھذه یثبت في
.أصل القانون حتى یكون إلزام الحكومة

النقطة الثانیة: أن یكون ھناك سقف ثابت لإلقراض أي ال ندعھُ مفتوح، الیوم في ھذه السنة اقترضت الحكومة مثالً (عشرین) ملیار أو أكثر یجب
أن یكون سقف االقتراض محدد ضمن االحتیاج حتى ال یكبل األجیال القادمة ویكبل الدولة العراقیة ونحن نعلم أسعار النفط لیس ھناك فرصة في

.زیادتھا للسنوات القادمة

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

شكراً سیادة الرئیس، حقیقة مشروع القانون، ینطبق علیھ المثال ھو (آخر الدواء الكي) كان المفروض ھذا أخر شيء نلجأ لھ، المفروض
بالحكومة واألن مضى على عمرھا شھر ترسل لنا حزم إصالحیة متعددة تشكل المجاالت القطاعیة، الصناعیة التجاریة، ونرى إصالح في ھذا
المجال، ولدینا مشكلة والتي ھي الھدر الكبیر والمھول في المال العام، الیوم نتحدث عن قطاع اإلتصاالت، ھل یعقل أن یكون قطاع اإلتصاالت
في العراق إیراداتھُ بھذا الحجم تأتي إلینا غیر منطقي، أعلى كلفة موجودة ونسبة مساھمین مشتركین عالیة جداً ورغم ذلك إیرادات جداً محدودة
وھذا أمر مؤسف جداً علیھ، موضوع الھدر مثالً في المنافذ الحدودیة، یعني تقریباً یصل نسبتھ الى 90% لم نرى إجراءات تنفیذیة من الحكومة
مثالً باتجاه مسك الحدود وخصوصاً المنافذ البریة والبحریة والقیض بید من حدید على ھذه المنافذ الن ھناك ھدر وتبدید یبدأ من أصغر موظف

إلى األطراف المتنفذة والمھیمنة ویتكلم البعض على أنھا مدعومة سیاسیاً، لذلك ھذا التخویل تخویل مطلق نحن ال نتمنى أن نسیر بھ ونمضي بھ،
المفروض یكون ھناك تفصیل خصوصاً أن ھناك تعارض مع قانون اإلدارة المالیة وقانون الموازنة لم یأتي إلینا نحتاج إلى تفصیل كل قرض

وقیمتھ وكلفتھ والجدوى اإلقتصادیة منھ، نحبذ أو نشد على ما ذكرتھ اللجنة المختصة في ما یخص قطاع االستثمار قروض لألستثمار حتى تدر
لنا إیرادات لیس فقط نستنزفھا لعل في النفقات الجاریة، ھذه الخریطة وھذه المنظومة مر علینا شھر على عمر الحكومة تقریباً وجاء لنا فقط ھذا
المشروع ھذا أمر غیر سلیم على اإلطالق وھذه سیاسة لیست ذات جدوى كأنما نحن نستشري حاالت عمرھا (15) سنة بعمر الدولة العراقیة،

نتحدث عن قطاعات میتة، الیوم مثالً قطاع المشتقات النفطیة، قطاع الغاز ھذه قطاعات تستنزف مقدرات الدولة العراقیة لیس لدینا خطوة
باتجاھھا لن نرى الیوم حزمة إصالحات حكومیة على اعتبار الحكومة ھي السلطة التنفیذیة وأدرى بكل حیثیات الدولة العراقیة، وأدرى حتى في
مجلس النواب، المفروض لدیھا رؤیة واضحة وموضوعیة یتزامن مع إرسالھا لھذا المشروع حزمة إصالحات تامة وكاملة، أمر مؤسف حقیقة

علینا إعادة النظر بھذا الموضوع ونضمنھُ، إذا كان نیة المجلس یمضي بھذا الموضوع علینا أن نضمن فقرات ومواد قانونیة أخرى قیمة كل
.قرض الكلفة العالیة ما ذكرتھ اللجنة في توجیھاتھا لھذا الموضوع

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

السادة النواب، یحبذا لو تقدمون ھذه المداخالت وخاصة األرقام واإلحصائیات مكتوبة مكتوبة إلى اللجنة، حتى یستفیدوا منھا، وأیضاً االلتزام
بالوقت الن أمامنا أیضاً فقرات أُخرى نخصص دقیقتین لكل نائب، الیس تكفي دقیقتین، دقیقتین تكفي، أوجزوا ما تقولون، دقیقتین لكل متداخل

.شكراً جزیالً

-:النائبة منى صالح مھدي العمیري –

انا أود فقط أن أُلفت انتباه اإلخوة من خاللكم إلى اللجنة المالیة بدل ما نَكبل المواطن بھذه الدیون سواء كانت خارجیة أو داخلیة، لدي مجموعة
أسئلة وأُریدھا باألرقام وكتوبة، ما ھي عائدات الغاز، والبنزین، والنفط األبیض واألسود، ھناك إیرادات وھذه اإلیرادات كي تكون إیرادات الھیأة

العامة للضرائب أین ھي؟ ھل ھي دخلت إلى الخزینة؟ إیرادات اإلتصاالت، اتصاالت شبكات الھاتف النقال، إیرادات المنافذ الحدودیة، ودوائر
الكمارك، لماذا تفتح منافذ في محافظات وال تفتح في محافظات أُخرى بحجة مرض كورونا، أین ھي إیرادات أمانة بغداد، إیرادات دوائر

التسجیل العقاري، إیرادات المرور، إیرادات وزارة الكھرباء والماء، إیرادات الزراعة، أسأل ما مقدار المال الذي أُھدر من خالل ھذه
اإلیرادات، وكم دخل الى الخزینة، في ما لو احتسبنا كمعدل حساب ریاضي سنرى أن النفط سیكون مورد ثانوي، وھل ھذا االقتراض وھذه

.األموال سنبني بھا مشاریع ستدر على الدولة أموال أم مواد استھالكیة ال منفعة وال ضیر فیھا

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

ً أ أ أ أ أل أ
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ً بالتأكید یمكن الحكومة تضغط علینا، ألنھ تقول إذا لم تقروا ھذا القانون أنا ال أستطیع أعطاء رواتب الموظفین، لذلك أعتقد سوف یكون لزاما
علینا إقرار ھذه القانون، ھناك مجموعة مالحظات، یعني من الممكن أن الحكومة ال تقترض، من الممكن تطرح سندات، وھذه السندات بواسطة

.ھذه السندات تطرحھا للبنك المركزي وتستلف من البنك المركزي بدون أي فائدة ھذه نقطة

النقطة الثانیة: دائماً اإلقتراض، الیوم أنا كمواطن عادي عندما أقترض من المصرف أخذهُ لغرض إنشاء مشروع، ھذا المشروع ومن خالل ھذا
المشروع سوف یدر علي أرباح أنا أسدد ھذا القرض، بالتالي سوف یبقى المشروع لك، نحن الیوم ھذه القروض التي تقترضھا الدولة واعتقد أنا

كان لدي إعتراض في الموازنة السابقة لعام 2019 على كل اإلقتراض التي اقترضتھ الدولة وسوف یصل القرض إلى مدیات جداً عالیة، ھو
األن ما یقارب (130) ملیار إذا بقینا نقترض ھذه السنة سوف یكون (170-180) ملیار واعقد سوف نكبد األجیال القادمة، سوف نسلم لھم

عراق مدیون، عراق متھالك، بالتالي من الممكن أن نسیطر على موارد الدولة وعلى رئیس الوزراء، أنا اتمنى أن یكون لدیھ كالم بالسیطرة على
.موارد الدولة وكان لدینا أمل كبیر في رئیس الوزراء، وحضور رئیس الوزراء، لكن إال ھذه اللحظة لم نلمس منھُ أي خطوة

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

.أستاذ فالح أال ترى أن ھناك مبالغة في (150) ملیار الدین الخارجي أي رقم عالي

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.كل الدین الخارجي( 25) ملیار دوالر فقط

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

.كال، أُرید الدین العام

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.الدین العام كلھُ (25) ملیار دوالر فقط

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

.في ما یخص الحرب

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.كلھُ (25) ملیار دوالر فقط

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

.األرقام التي لدینا تقول (130) ملیار دوالر

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.كال (25,444) ملیار دوالر فقط، ولدیك الجدول أمامك

 

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

.إذاً العراق جید لیس علیھ دیون

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.(األرقام الرسمیة معلنة، الدین الداخلي (35

-:النائب فالح عبد الكریم راضي الخفاجي –

ھذه المبالغ التي األن موجودة في العراق التي مطبوعة األن من الممكن أنھُ الدولة أو البنك المركزي یعمل لھا حركة أما أشجع ھذه المبالغ
.المحفوظة في القاصات وفي المنازل  من الممكن أنا أشجعھا أعطیھا نسبة فائدة عالیة أو أُغیر جنس العملة وأحرك ھذِه األموال

-:النائبة أیناس ناجي كاظم المكصوصي –

.شكر موصول للجنة المالیة، والسادة النواب
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ھناك مالحظات تخص الفقرة (4) التي تخص إعادة جدولة القروض التي في ذمت الموظفین ممنوحة من المصارف األھلیة والحكومیة،
الصیاغة لھذه الفقرة بشكل عام غیر واضح القصد منھا، فإذا كان القصد ھو تخفیف األعباء المالیة على الموظف، كان من المفروض أن یحدد

الموقف من الفوائد المالیة المفروضة وكذلك مبلغ القرض الواجب استقطاعھ، لذلك أعتقد صیاغة الفقرة یجب أن تكون إلغاء كافة الفوائد
المفروضة، أیضاً لم یتم التطرق إلى أرباح شركات ( الكي كارد) وما ھي حصة الدولة منھا اعتبارا من تاریخ تأسیسھا ولغایة األن، لم یتم

التطرق في المسودة إلى أھمیة دعم المنتوج المحلي وإیقاف اإلستیرادات المختلفة ودعم المنتوجات المحلیة بمختلف المسائل، لم یتم التطرق إلى
موضوع مبیعات مزاد العملة وتأثیرھا على اإلقتصاد الوطني، أیضاً ال بد من إستثناء طلبة البعثات من شروط االستقطاع منھا، عملیة صرف
رواتبھم تكون دائماً متأخرة، التأكید على قیام كافة المؤسسات الحكومیة ببیع المواد الفائضة عن حاجتھا مثل (السكراب) بشكل عاجل وأیضاً

ضرورة تأكید من العدد الفعلي من السجناء ألنھ ال توجد لدینا العدد الصحیح بالنسبة الى السجناء ألسباب مختلفة قد یكون حصر المبالغ
.المصروفة إلطعامھم واحتمالیة ان یكون تضخیم في ھذه األعداد لالستفادة الغیر مشروعة

-:النائب علي جبیر الزم العبودي –

فیما یخص القروض الخارجیة، القروض الخارجیة ممكن ان یكون مرحب بھا لكن بقید ان تستثمر ھذه األموال في مشاریع  تدر أرباح كبیرة
إلى البلد، أما عملیة ان نقوم بعملیة استقراض من الخارج وتزج ھذه األموال في األمور التشغیلیة فھذا خطأ كبیر وخطأ فادح نتمنى على

ً .البرلمان ان یرفض ھذا المقترح تماما

القضیة األُخرى ما ھو معروف ان البرلمان الكثیر من الجھات السیاسیة ھي موجودة اآلن في داخل قبة البرلمان ولدیھا اذرع تنفیذیة وفي كل
مؤسسات الدولة نحن لدینا المنافذ الحدودیة ھناك أموال جداً طائلة تذھب ھدر جداً كبیر في ھذه المنافذ باإلمكان ان تزج ھذه األموال في معالجة

.المشكلة

القضیة األخرى، أرجو من السید رئیس اللجنة ان یتم دراسة ھذا المقترح لماذا ال نزج الملحق التجاري الموجود في السفارات الموجودة في
الدول العالمیة التي نحن عادة ما نستورد منھا كمیات كبیرة من السلع واألمور األخرى وان تكون عملیة أستقطاع الضرائب عن طریق الملحق
التجاري ال عن طریق المنافذ الحدودیة حتى نضمن ان تكون ھذه األموال في خزینة الدولة وال تكون في خزینة الكھنة الموجودین والذین عادة

.ما حصلوا على أموال جداً طائلة وكبیرة

القضیة األخرى، یجب ان ندرك عدم استیراد المواد الكمالیة كالسیارات واألجھزة الكھربائیة ھناك لمدة سنة نستطیع القول لمدة سنة او سنتین او
.ثالث لضمان عدم خروج العملة الصعبة

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

شكرنا الى اللجنة المالیة، سیدي الرئیس نحن الیوم لدینا تحدیات كثیرة نمر بھا منھا التحدیات االمنیة واالقتصادیة والصحیة والموضوع
األقتصادي رأینا الیوم وقد بدأت أسعار النفط ترتفع ویعاني البلد من قروض كثیرة البد ان نفكر في ظل وجود فساد في ملفات كثیرة في مفاصل
الدولة التي تسبب ھدراً باألموال والثروات یجب ان نكافح ونركز على اإلصالح األقتصادي ونكافح ملفات الفساد وفي النھایة نفكر ان نقترض
مبالغ من أجل ان نزید صرف ھذه األموال في غیر محلھا، الیوم حتى القرآن الكریم في سورة یوسف عندما مروا في أزمة اقتصادیة كیف كان
التدبیر یجب ان یكون ھناك ترشید وتدبیر في كل الوزارات وفي كل ملفاتنا، یعني الیوم نحن نرى بعض المحافظات بدأت بصرف أموال كثیرة
وتغییر أرصفة وتغییر أمور كمالیة ال تحتاجھا في ھذا الظرف األقتصادي الصعب یجب ان یكون ھناك ترشید في كل الملفات والقطاعات، نحن

الیوم لدینا الكثیر من الملفات المھمة موجودة یجب ان تكون ھناك في الموازنة لدینا المحاضرین ولدینا خریجین من الكلیات الطبیة حتى ھذه
اللحظة ألول مرة لم یصدر لھم تعیین والكثیر غیرھا من بقیة الملفات ھؤالء یجب ان نراعي حل ھذه األزمات الموجودة في موازنتنا موازنة
2020 وان یكون ھناك تخفیض  للنفقات الحكومیة بسنبة (50%) نحفز ونشجع القطاع الخاص واشراكھ في إدارة العملیة األقتصادیة ونفعل

األستثمار في القطاعات الزراعیة من أجل ان ندعم المنتج المحلي ونحن رأینا في أزمة كورونا الحمد � ان المنتج المحلي قدم الكثیر من
.الخدمات الى البلد

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

الشكر الجزیل الى السید الرئیس وشكر موصول الى اللجنة المالیة بما تبذلھ من جھد وبما قدمتھ من إیضاح وأیجاز في مشروع القانون، السید
الرئیس اجتمعت منذ اكثر من سنة ویعلم بھا األخ الفاضل الدكتور ھیثم الجبوري وأخي الفاضل األستاذ معالي الوزیر محمد شیاع السوداني

والدكتور رائد فھمي أیضاً كان من المشاركین بمجموعة من علماء العراق ھؤالء قدموا الكثیر من المشاریع التي توفر الكثیر من األموال الى
العراق وتغنیھ عن موضوع األقتراض سواء كان خارجي او داخلي فھو یثقل كاھل الدولة بأي شكل من األشكال فالمواضیع التي طرحت كان
أھمھا مشروع الدینار الزراعي والدینار الصناعي وأیضاً الدینار األحتیاط وھي مشاریع مكتوبة وموثقة ومقدمة للدراسة وال تحتاج إال إحالتھا

.الى الجانب التنفیذي كي یقوم بتنفیذھا بالتعاون مع مجموعة علماء العراق

األمر اآلخر لدى الدولة العراقیة كثیر من األموال واألمالك عفواً أمالك كي تكون دقیقة أمالك الدولة العراقیة من النظام السابق الموجودة في
الدول ھذه األمالك سید الرئیس تدر أموال كثیرة لكنھا لألسف متروكھ منذ عام 2003 حتى الیوم یعني ھناك مزارع وھناك أبنیة وھناك

.عمارات ھناك شيء ممكن ان یدر إلى العراق أموال كثیرة بدالً من تركھا بھذا الشكل

عفواً األخوة في اللجنة المالیة إذا تودون التواصل مع لجنة العالقات الخارجیة أو مع وزارة الخارجیة وبشكل مباشر حول إیضاح ھذه األمالك
.وما تدره من أموال على الجانب العراقي وممكن االستفادة منھا وتسخیرھا لھذه األزمة التي یمر بھا البلد
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-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

ً عندما قدم ھذا القانون استشعرنا بإحباط كبیر جداً ان تتوجھ الدولة في سیاستھا المالیة إلى حالة األقتراض سواء كان أقتراضاً داخلیاً أو خارجیا
لمعرفتنا السابقة بأن كل القروض التي تم أقتراضھا من البنك الدولي كانت لھ خرق لسیادة العراق وتكبیل البلد لألجیال القادمة بالكثیر من

األموال التي قد تذم بھا الحكومات السابقة التي توجھت في سیاستھا المالیة إلى األقتراض لذلك أنا أتفق مع ما ذكره زمالئي في اللجنة المالیة من
النواب بأن نتجھ إلى الذھاب إلى مشروع قانون اإلصالح األقتصادي الوطني الذي من الممكن ان یفتح منافذ إلیراد مالي وتعظیم إیرادات الدولة

العراقیة وأُذكر بأن مجلس النواب ھو شریك في قانون اإلصالح األقتصادي وھذه الشراكة تتجسد في تشریع قانون العقود الحكومیة لیس من
المعقول ان ھذا القانون یختبئ ویخبئ في دوائر الدولة العراقیة عندما یقدم كمشروع قانون من الدولة إذن یجب ان یبادر مجلس النواب في تقدیم

مشروع قانون العقود الحكومیة لیس من المعقول ان نعتمد على تعلیمات تنفیذ العقود وعلى األستثناءات التي تظھر من لجان الطاقة واللجان
.الوزاریة وتخرج بأستثناءات من أجل عقود أستیراد تضر بمیزانیة الدولة العراقیة وقاتلة للصناعة العراقیة

األمر الثاني ھو موضوع عقارات الدولة سبق وان شرعنا قانون رقم (72) وثبتنا مادة بإمكانیة المراجعة لعملیة بیع العقارات التي تمت منذ عام
2003 وحتى یومنا ھذا، ھذا المشروع كان من الممكن ان یعظم موارد الدولة العراقیة ولكن لمجلس النواب كان من المفترض ان تكون رقابة

.الحقة على مدى تنفیذ القانون الذي شرعھ مجلس النواب والذي یُعظم بھ موارد الدولة ولكن مع األسف حتى اآلن لم تكن ھناك أي متابعة

األمر اآلخر سیدي الرئیس المتعلق بالبطاقة لدي الكثیر من المواد ولكن سوف أذكر فقط البطاقة التموینیة الیوم الكثیر من شرائح المجتمع
العراقي محجوب عنھ البطاقة وفي النھایة البطاقة تسبب لنا ملیار وثالثمائة عندما تؤخذ من خزینة الدولة وتعطى الى وزارة التجارة باإلمكان
الذھاب الى قاعدة بیانات الى العوائل المتعففة عشرة ملیون تخصص لھم بطاقة تموینیة لھذه العشر ملیون لكي نقلل من الھدر الذي یحصل في

.بطاقة التجارة وأنا لديَّ الكثیر من األمور التي تتعلق بالمنافذ ومزاد العملة وغیرھا من المواد التي ذكروھا زمالئي

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

ضروري ان تسبق الموافقة على مشروع قانون األقتراض عملیة او إلزام الحكومة كعملیة البحث عن اإلیرادات األًخرى في العقارات والمنافذ
.الحدودیة وكل ما الى ذلك كل ما یؤدي الى تعظیم اإلیرادات ثم بعد ذلك نمضي في مسألة األقتراض

-:النائب علي یونس جبار –

بالتأكید األقتصاد العراقي في ھذه الفترة یسیر في تخبط دون ان تكون ھناك بوصلة حقیقة لتوجیھھ األقتصاد مما یؤدي الى العمل اإلیجابي
للتنظیم االقتصادي في العراق وفي النھایة ھذا التخبط أدى الى ان تكون ھناك تراجع في تعظیم الواردات التي ممكن ان تساھم مساھمة كبیرة في
برامج التنمیة التي مفترض ان یكون لنا دور او قطعنا أشواط في ھذا المجال واألمر بدء واضحاً عندما أجتاحت جائحة كورونا البلد والكثیر من
الكسبة ًعطلوا ولم یمارسوا أعمالھم الیومیة بدءت القضیة واضحة وھناك حاجة واضحة دلیل ان ھناك برامج التنمیة لم تكن بالمستوى المطلوب

.وفي النھایة لم نستفد من موارد الدولة السابقة ھذا أوالً

سؤالي ھنا اللجوء الى  األقتراض المبین في القانون قلنا أقتراض خارجي و اقتراض داخلي ما ھي أسھاماتھ وخاصة نحن في مجلس النواب
شرعنا قانون المدن الصناعیة ھل المدن الصناعیة وبرامج المدن الصناعیة التي ممكن على سبیل المثال ھنالك مدینة مخطط لھا في النھروان

مدینة صناعیة كبیرة ولكن ھذه المدینة حتى اآلن لم تبصر النور حتى في مسألة تحدید الحدود الجغرافیة لھذه المدینة وھناك مشاكل كثیرة ومن
المفترض ان یكون ھنالك مجموعة من المدن الصناعیة التي یفترض ان تكون اذا أستخدمنا ھذه القروض أو جزء من ھذه القروض الى توفیر

.مشاریع التي ممكن ان یستفید منھا المواطن

النقطة الثانیة سیدي الرئیس ھي السؤال في الضریبة ھناك ضمانات للمكلف المكلف حینما یتحاسب ضریبیاً یطلب منھ ان یضع مبلغاً او یقدم
مبلغ یسمونھ (ضمانات المكلف) وھذا بحسب معلوماتي ھناك مبالغ بالملیارات توجد في الضریبة لم یعلن عنھا لألستفادة منھا كقروض وغیر

.ذلك

-:النائب محمود عبد الرضا طالل الزیرجاوي –

سیدي الرئیس جمیعنا یعلم ان العراق یمر بأزمة مالیة تتفاقم یوماً بعد یوم وعلیھ أقترح من سیادة الرئیس عقد جلسة طارئة برلمانیة یتم فیھا
-:مناقشة ما یلي

.أوالً: تسمیة الموارد المحلیة من أجل التعرف علیھا بشكل كامل

.ثانیاً: معرفة حجم اإلیرادات المالیة لھا السابقة والحالیة

.ثالثاً: رصد حاالت الفساد التي  طالت ھذه الموارد والحد منھا

رابعاً: الحسابات الختامیة لجمیع الوزارات وھذا دور اللجان النیابیة واللجنة المالیة، خالف ھذا القول سوف نخرج بتشریع قانون ألدارة ھذه
الموارد بالشكل الذي یساعد على الخروج من ھذه األزمة، أذكر لك مثالین، ھنالك حاالت فساد موجودة في وزارة االتصاالت ووزارة التجارة

وأنا لدي َّ دراسة شاملة بھذین الموضوعین العراق یخسر مالیین الدوالرات بسبب الشركات التي تسیطر على االنترنت وتتحكم بمؤسسات الدولة
التابعة الى وزارة االتصاالت ولديَّ دراسة كاملة بھذا الموضوع ان شاء هللا سوف اناقشھا في الجلسة، الموضوع الثاني لديَّ دراسة شاملة

ً
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لمعرفة الكلفة التي تتحملھا الدولة للمواطن العراقي بوزارة التجارة یعني حصص المواد التموینیة التي توزع طبعاً ھذه المواد كلفتھا تصل الى
.(8730) دینار نحن ال نعرف كم تكلف الدولة ووزیر التجارة أیضاً ال نعلم كم تكلفھ ھنا یوجد فارق في السعر شيء

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

.اكمل لنصف دقیقة رجاًء

-:النائب محمود عبد الرضا طالل الزیرجاوي –

في بعض االحیان یستلم المواطن العراقي في الحصة التموینیة مادة واحدة او مادتین ویدفع الصك االربعمائة این یذھب ھذا الفرق؟! ھذه االمور
أرجو من السادة أعضاء اللجنة المالیة ان یتعاونوا معنا بھذا الموضوع وأنا لديَّ دراسة بھذا الموضوع وان شاء هللا اقدمھا یبقى موضوع أخیر

… وھو انصاف المحاضرین المجانین الذین قضوا سنوات وسنوات في ممارسة مھنة

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

بالتأكید ان قانون األقتراض ھو أحدى االدوات المالیة لتغطیة فجوة العجز المالي الموجود الیوم في الحكومة العراقیة وبمجمل العراق كلھ ولكن
مع ذلك مشروع قانون األقتراض ھو أصالً مثلما قرأناه تقریباً یكون كالصك توقیع على بیاض وھذا الصك ولم یتضمن أي مبالغ وال یتضمن أي

أتفاقیة ولم یتضمن أي مذكرات تفاھم وال حتى أي تفاصیل مثالً ھذا األقتراض این سیخصص؟ والى اي محافظة؟ وكیف سیكون األقلیم؟
.التخصیصات بالنسبة الى المحافظات حتى آلیة التوزیع توزیع القروض كیف سوف تكون على االقالیم وحتى على المحافظات غیر موجود

ثانیاً مشروع القانون أیضاً كم حدود األقتراض ألنھ لیس من المعقول نحن عام بعد عام یزید العجز ویزید األقتراض فحدود األقتراض  مھم جداً
ومھم جداً ان نعرف مصادر األقتراض أین ومھم ان نعرف الفوائد ومھم ان نعرف الضمانات مقابل ھذه القروض ومھم أیضاً ان نعرف الھدف

من ھذا القرض وأیضاً الجھة المستفیدة من ھذه القروض من ستكون أیضاً النقطة االخیرة التي أتصور انھا مفضلة وأنا قبل أیام ذكرتھا في
مداخلتي نحن مھم جداً الیوم ان نعرف قانون الموازنة بأسرع وقت ممكن یأتي الى مجلس النواب طبعاً مثلما قلنا ان ھذا المشروع ھو مشروع
لسد ھذه الفجوة ولكن في النھایة عادةً كان األقتراض یوضع في الموازنة فمن المفضل إذا نستطیع خالل ھذه فترة العشرون یوماً أو الشھر ان
نأتي بقانون الموازنة وتتضمن بھا القروض بأعتقادي سیكون أفضل من تشریع قانون مفتوح ال یوجد بھ حدود األقتراض وھذه النقاط التي أنا

.أشرت إلیھا

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

النائبان دكتور ریاض والمھندس عباس العطافي لم تدونا أسمائكما ضمن األسماء كان من المفترض ان تسجلوا ضمن المداخلة لكن أعطیكم دقیقة
.دقیقة وحاولوا اإلیجاز عباس العطافي وبعده ریاض المسعودي

-:النائب عباس یابر عوید –

بالنسبة لقانون االقتراض المفروض قبل تشریعھ یجب مطالبة مجلس الوزراء بإرسال الموازنة لیس من المعقول بلد نصل  الى الشھر السادس
بدون الموازنة وضمن فقرات الموازنة تكون فقرة خاصة باالقتراض ووفق محدودیة معینة وكذلك أن تحدد ضمن الموازنة إیرادات المھمة والتي

یمكن أن نستفید منھا وننھض بھا واالستفادة من األزمة الحالیة التي ھي األزمة المالیة إیرادات المطارات واألرصفة النھریة والموارد المائیة
والكراجات الخاصة وإیرادات شركات االتصاالت وكثیر من اإلیرادات التي یمكن أن نسال الوزارات والوزراء أین تذھب ھذه اإلیرادات ولماذا
لم تدخل الى الخزینة؟ وھنالك حلول أخرى تعطي حل الزمتین ھي أزمة سكن یعاني منھا العراق وكذلك أزمة مالیة ویمكن معالجة مشكلة أزمة
السكن عن طریق معالجة األزمة المالیة وھذا سوف تحقق وإرادات ھنالك مناطق كثیرة عشوائیة أشیدت حدیثة في الوسط والجنوب وھذه یمكن

أن تحل وتصبح ملك للمواطن مقابل مبلغ یحل األزمة المالیة وكذلك توزیع قطع األراضي التي أصبحت الیوم من المستحیل استالم المواطن
.لقطعة ارض وفي نھایة خدمتھ الوظیفیة مقابل مبلغ وحل ھذه المشكلة واالستفادة منھا

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

الشكر موصول الى اللجنة المالیة للجھود الكبیرة والبد من بیان بعض الحقائق عملیة االقتراض شيء قانوني ولكن في بلد مثل العراق صراحة
یدل على الیأس من ھذه الحكومة بل نطالب أكثر من ذلك محاكمة رؤساء الحكومات العراقیة السابقة التي أقدمت على مثل ھكذا أفعال على

حساب الشعب العراقي لخدمة الفاسدین یمكن الكثیر من اإلخوة في اللجنة المالیة ومجلس النواب من اإلخوة واألخوات یعلمون وان یطلعوا على
تقریر وزارة التخطیط ووزارة الصناعة مقدار المواد الخام الموجودة في العراق التي یزید حجمھا عن أكثر من ملیار طن من مختلف المواد التي

تشكل عوائد تضاف الى عوائد النفط أن األیدي العاملة األجنبیة في العراق اقل التقدیرات (450) األعلى (800) ألف عامل كل عامل أجنبي
بموجب القانون علیھ أن یدفع مبلغ ملیون دینار زائد (250) ألف دینار رسوم ومقدار األیدي العاملة التي تدفع رسم اشتراك ال یتجاوز (25-
30) ألف عامل وبالنسبة لألیدي العاملة المكفولة حسب ما ذكر السید وزیر العمل والشؤون االجتماعیة (260) ألف فقط عامل مكفول بینما

األیدي العاملة في القطاع الخاص یقترب من ثالثة ونصف ملیون وبالتالي باإلمكان یمكن جمع أموال تتراوح من اثنان ونصف الى أربعة
.تریلیون دینار وبالتالي یوجد لدینا مصادر حقیقیة متنوعة واللجنة المالیة مقتدرة فعالً على إدارة ھذا الجانب

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

أ ً
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حقیقة الحكومة مھتمة جداً بتنویع صادرات االقتصادیة والمالیة للبالد ولكن الحكومة لم تشكل إال من شھر واحد فقط وبالتالي نحن أمام ضائقة
مالیة فعلیة والجمیع في مركب واحد والحكومة ال تمسك احد من یده التي تؤلمھ لذا ھنالك فعلیاً ضائقة مالیة ونحتاج الى تضافر جمیع الجھود

إلمرار ھذه القانون بالشكل الذي تراه وال باس من إضافة بعض النقاط من قبلكم ویصاغ الى إصدار نظام فیما بعد كما أن ھنالك نقطة مھمة جداً
التي ھي الدولة ال تذھب الى االقتراض الخارجي إال إذا لم تستنفذ حلول االقتراض الداخلي وھنالك فكرة عمل سندات مع البنك المركزي وتوجھ
الى االستثمار والواردات األخرى ولكن في الوقت الحالي مھم جداً إمرار ھذا القانون من المجلس الموقر لتتمكن الحكومة من القیام بأعبائھا في

.ظل اإلنفاق الكبیرة التي لدیھا

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

مع شكرنا وتقدیرنا لكل المداخالت وان كنت أرجو من السادة النواب الذین طرحوا تساؤالت أن ینتظروا حتى نرد والذین سألوا وخرجوا لدینا
أزمة مالیة واضحة وان ال اخفي علیكم انھ إذا أردنا أن نعطي الرواتب  فقط یجب علینا أن نبیع برمیل النفط بسھر (78.5) دوالر على الكمیة
الجدیدة حتى نغطي تكلفة االستخراج ونوفر رواتب الدولة فقط بدون أي مشروع أخر أتصور حجم األزمة ألنھ اإلیراد النفطي اآلن كما تعلمون
نحن نصدر اآلن ملیونین وأربعمائة وواحد وأربعین برمیل بعد االتفاق األخیر مع األوبك والىن إذا قسمنا ستة تریلیون ومائتان على ثالثین یوم

على ملیونین وأربعمائة وواحد وأربعین یصبح الناتج تسعة وستین ونصف دوالر تضاف لھ كلفة االستخراج التي ھي ثمانیة ونصف دوالر
یصبح المبلغ (78) دوالر  ونصف دوالر بمعنى حتى الصعود الذي یحصل في النفط ھو وجود قصور بحجم اإلیرادات وحجم اإلیرادات الكلیة

غیر النفطیة ال یتجاوز بأحسن ظروفھ عن (4%) عن حجم اإلیرادات الكلیة داخل خزینة الدولة طبعاً ھذه في الحاالت االعتیادیة أما اآلن كما
تعلمون مسالة الحظر وجائحة كورونا انعكس على عملیة الجبایة من الضرائب والجمارك شبھ متوقفة في ھذه الظروف لذلك كل الرسوم

واإلیرادات تدخل في خزینة الدولة العامة بشكل مباشر وكما تعلمون انھ حتى في المحافظات عملیة التسلیم من الرسوم واإلیرادات والجبایة تسلم
الى الخزینة بشكل یومي تقریباً صحیح انھ ھنالك مشكلة كبیرة في عملیة استحصال الجبایة ونحن تقدیراتنا األولیة على انھ الجمارك یجب أن
تحصل على عشرة مالیین دوالر وھي في الحقیقة ال تأتي بأكثر من نصف دوالر ومسالة الضریبة یمكن أن تصل الى ستة أو سبعة تریلیون

دینار بینما الیوم ھي ال تتجاوز اثنین تریلیون وبالنسبة لجبایة الكھرباء إذا حصلت جبایة حقیقیة للكھرباء ممكن الحصول على خمسة عشر
تریلیون ولكن اآلن فقط یدخل أربعمائة ملیار دینار وھنالك قضایا أخرى قضیة النفط ودعم المشتقات النفطیة التي تكلفنا أكثر من ثالثة ملیار

ً دوالر في السنة عند استیرادھا ومن الممكن بھذا المبلغ بناء مصفى كبیر جداً في ادخل العراق یصفي أكثر من مائة وخمسین ألف برمیل یومیا
لذلك نحن قرارنا في اللجنة المالیة عندما نرید أن نضغط على الحكومة كما الحكومة دائماً تضغط علینا في أوقات حرجة أیضاً ان تسلم مشروع
وطني لإلصالح االقتصادي حقیقي یتضمن حلول لكل الفقرات التي تكلمنا بھا وبالمناسبة ذكرت بعض القضایا من السادة النواب عشر او خمسة
عشر قضیة إخوان نحن داخلین سبعین مقترح لمعالجة الوضع المالي وتكلمنا بشأنھا مع السید رئیس الجمھوریة مع الحكومة السابقة والحكومة

الحالیة على انھ ھي تتضمن المشروع الوطني لإلصالح االقتصادي حتى یصبح للحكومة أن تعمل بھذا االتجاه لذلك كل المقترحات التي سمعناھا
مقترحات محترمة ولكن لدینا مقترحات أكثر وفیھا تفاصیل أكثر ونعرف مردوداتھا وأیضاً لدینا حلول تفصیلیة لتلك المقترحات إخوان قضیة

االقتراض بشكل واضح ال تتصورون أن عملیة االقتراض سھلة لحد یوم أمس مائة وأربعین دولة من أصل مائة وواحد وتسعین دولة في العالم
قدمت طلب اقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ھم لیس وضعوا األموال بالباب وقالوا اقترضوا أیضاً عملیة االقتراض سوف تجعلنا
ندخل في نقاشات وتفاوض ویمكن أن یتحقق ویمكن أن یتحقق وبعض المؤسسات خاصة صندوق النقد الدولي یفرض علینا مجموعة إصالحات

یجب االلتزام بھا حتى یستطیع أن یعطینا قرض حالھم حال عندما یأتي مواطن عادي یقترض منك ولدیھ قدرة مالیة كبیرة وأمالك یمكن أن
تعطیھ وأنت مرتاح ولكن عندما تعلم انھ ال یستطیع أن یعمل سوف لن نستطیع أن تقرضھ بسھولة لذلك عملیة االقتراض لیست سھلة والمشاریع

بجدوى اقتصادیة نعم نعلم یجب أن تأتي للمشاریع التي فیھا جدوى قروض ولكن إخوان نحن أمام خیارین خیار راتب ال یوجد أو مشروع
اقتصادي طبعاً تعطي الخیار األول الذي ھو الرواتب ألنھ ھذه أرزاق ناس نحن لیس لدینا قروض زائدة عن الحاجة حتى تستطیع أن تسددھا

وبالنسبة لھیأة المستشارین نحن لدینا لقاءات مستمرة معھم ومع القطاع الخاص وخبراء وأكادیمیین وبالنسبة لألموال العراقیة سألنا كم ھي في
المصارف األمریكیة؟ نحن نملك سندات في المصارف األمریكیة (34) ملیار دوالر وھي سندات استثماریة أي بھا فوائد وھي طبعاً تابعة للبنك

المركزي العراقي والتي ھي تابعة للدولة العراقیة ومن االحتیاطي لدیھا وبالنسبة لتسمیة القروض والجدوى االقتصادیة لھا التقریر واضح انھ
یجب أن تكون القروض مفصلة نحن ال یمكن أن نعطي صالحیة مفتوحة للحكومة أن تقترض بمزاجھا بدل أن تعطي تفاصیل القروض ومسالة

الغاز وغیرھا كلھا مثبتة في الموازنة اآلن القروض مثبتة والضرائب والكمارك كذلك كلھا مثبتة في الموازنة وبالنسبة للملحق التجاري ان
یستطیع بمزاجھ نحن ال نستطیع أن نتدخل في عمل الوزارة وزارة الخارجیة عملھا دبلوماسي وعملیة االستقطاع ھذه تابعة للكمارك اآلن

نستطیع أن نجد آلیة لدمج القضیتین معاً ولكن ال یمكن الملحق التجاري أن یستوعب انھ كل األشیاء یجب أن یتأكد منھا لماذا؟ ألنھ أنت تستقطع
على أساس االستیراد الحقیقي ولیس على أساس االستیراد المكتوب في الفاتورة ھو یمكن أن یقدم لك الملحق التجاري فاتورة شكل والذي یدخل

على المنافذ الحدودیة شكل ثاني وبالتالي تكون صعوبة وبالنسبة ألمانات الضریبة توجیھ خمسمائة وثالثة ملیار دینار األسبوع الماضي من
أمانات الضریبة وھنالك أمانات أخرى داخل الضریبة ولكن تحتاج الى ما یسمى بالتدقیق اإلداري ألنھ األمانات ال یمكن التصرف بھا حسب

القانون اإلدارة المالیة إال بعد مرور خمسة سنوات من تاریخ التامین لذلك توجد أمانات للسنة الماضیة والتي قبلھا ولكن من الناحیة القانونیة ال
یمكن استخدامھا وبالنسبة لمبالغ االنترنت وغیرھا كلنا نعلم انھ توجد مشاكل في االتصاالت واالنترنت وتلكمنا مع األخ رئیس ھیأة االتصاالت

وعلى أساس أن نتكلم مع رئیس ھیأة القضاء األعلى بأنھ لألسف ھنالك دیون مستحقة على شركات االتصاالت واالنترنت اآلن ال تستوفى بسبب
معروضة للقضاء وكما تعلمون أي قضیة معروضة للقضاء ال یمكن االستیفاء بشكل نھائي ان لم یحسم الموضوع قضائیاً وبالنسبة لمشكلة السكن

العشوائي وغیرھا من األفكار قمنا بتثبیت ھذه الفقرة انھ عملیة تملیك األراضي الماكن العشوائیة مخصصة للسكن یمكن أن تكون بمبالغ
وعقارات الدولة یمكن بیعھا بمبالغ وھذه كلھا تجلب أموال كثیرة ألنھ اغلب عقارات الدولة الیوم لألسف مسیطر علیھا من قبل متجاوزین أحزاب
أو شخصیات أو غیرھا وال یمكن االستفادة منھا وتندثر وحجم ما یدخل سنویاً من إیجار كل العقارات الدولة ال یتجاوز (75) ملیار دینار عراقي

فقط وھي مبلغ زھید وقلیل جداً ما یساوي قیمة عشر عقارات من عقارات الدولة لذلك نحن في اللجنة المالیة لدینا أفكار كثیرة ونقوم بالتحرك
بشكل واسع جداً ولدینا اتصاالت مع فخامة رئیس الجمھوریة ومع رئاسة الوزراء ومع ھیأة المستشارین وخبراء القطاع الخاص من اجل تجنب

األزمة المالیة نحن معكم حقیقة بان ھذا المشروع ال یمكن إقراره بالشكل الحالي أي یجب ان یكون فیھ تفاصیل وإذا جاءت الموازنة بمكن أن
یغنینا عن إقرار ھذا القانون وھذا القانون نحن طالبنا بتفاصیل عن القروض وجدواھا ومبالغھا وفوائدھا وھذه كلھ تم ذكره في التقریر الذي أمام
جنابكم والذي توزع ورغم ذلك نحن كل المالحظات التي ذكرت ھي مالحظات قیمة ومحترمة وان شاء هللا سوف تؤخذ بنظر االعتبار في حالة

.إقرار القانون قبل صیاغتھ النھائیة
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.الشكر للجنة المالیة فقرة مناقشة تقریر خلیة األزمة النیابیة تحول الى الجلسة القادمة وترفع الجلسة الى یوم االثنین 8/6 الساعة الواحدة

.ُرفعت الجلسة الساعة (5:20) عصراً


