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 ةلثالدورة اإلنتخابية الثا

 ول األالسنـة التشريعية  

 لثانياالفصـل التشريعي  
 

 

 

 

 م( 12/2/1025) ءرعا ال  ( 5 )م ـة رقـجلس
 

 

 .   ن ئع( 288: )عدد الحضور
 .   صع ح( 22:00)عدأت الجلسة الس عة 

 -(:ن ئب رئيس مجلس النواب)ئ رام محمد علي أحمدالسيد  -
 عسم اهلل الرحمن الرحيم

 . الث نيالفصل التشرياي  ول،،ال السنة التشرياية  ،ة لث عية الثة الني، الدور خ مسةالعن الشاب نفتتح الجلسة  ني عة  
ونيابةاًعنًهيأةًالرئاسة،ًوالسادةًأعضاءًمجلسًالنواب،ًوأصالةاًعنًنفسي،ًنتقدمًبأحرًالتعازيًبوفاةًالمغفورًلهًوالدً:ًأولًا

ً.النائبًميثاقًعبدًالكاظمًتغمدهًاهللًبواسعًرحمتهًوأسكنهًفسيحًجناته
ًثانياًا ًالسادةًوالسيداتًأعضاءًمجلسًالنواب: نودًأنًنبينًبخصوصًقانونًالموازنةًاإلتحاديةً.ًقبلًالبدءًبفقراتًالجلسة،

،ًفقدًباشرتًاللجنةًإجتماعاتهاًونقاشاتهاًمنذًورودًمشروعًالقانونًمنًمجلسًالوزراءًإلىًمجلسًالنواب5102ًالعامةًلعامً
ن ،ًسنبدأًبفقراتًالجلسة،ًوطبعااًعقادًالجلسةًاإلستثنائيةًللمجلسًبذاتًالخصوصفيًعطلةًالمجلسًبفصلهًالتشريعيًاألولًوا 

ً.ًبعدًذلكًألهميةًالموضوعًسوفًنعطيًالفرصةًإلىًاللجنةًالماليةًبماًتوصلواًإليه
 .قراءةًآياتًمنًالقرآنًالكريماآلنً

  -:الشعك س لم جماة خضر الن ئب -
ً.منًالقرآنًالكريمًآياتً ًيتلو

 
 -(:ن ئب رئيس مجلس النواب)م محمد علي أحمدئ راالسيد  -

ًفيماًيتعلقًبالموازنة،ًونودًأنًنبينًلمجلسًالنوابًوللشعبًبماًأنًاللجنةًالماليةً.ًقبلًالبدءًبفقراتًالجلسة مستمرةًبعملها
المرتبطةًًالعراقيًبأنًاللجنةًمستمرةًفيًعملها،ًواستضافتًاللجنةًالعديدًمنًالجهاتًالحكوميةًفيماًمضى،ًوالجهاتًغير

بوزارةًللتباحثًووضعًاللمساتًاألخيرة،ًوهناًتشيدًهيأةًالرئاسةًبجهودًاللجنةًالمستمرةًفيًسبيلًاإلنتهاءًمنًإقرارًالموازنةً
بالسرعةًالممكنة،ًوكماًأكدناًفيًإجتماعاتًهيأةًالرئاسةًبأنهًفقطًألعضاءًاللجنةًالماليةًاإلذنًوالسماحًبمباشرةًالعملًفيً

ً.ىًفيًحالًإستمرارًإجتماعاتًمجلسًالنواب،ًفليتفضلواًبمباشرةًإجتماعاتًاللجنةًالماليةإجتماعاتها،ًحت
ً.طبعااًوردناًبيانًمنًقبلًأحدًالنواب،ًفليتفضلًالسيدًحامدًموسىًأحمدًالخضريًلقراءةًالبيان
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  -:الخضريحمد أح مد موس، الن ئب  -
ً(.مرافق)(.ًصلىًاهللًعليهًوآلهًوسلم)يقرأًبيانااًبخصوصًاإلساءةًالموجهةًللرسولًاألكرمًمحمدً

  -(:نقطة نظ م)الموسوي محمد ك ظم لك ش الن ئب  -
قضيةًسجنًبادوشًمنذًالشهرًالتاسع،ًواليومًاللجنةًالقانونيةًأكملتًالقرارًوأرسلتهًإلىًهيأةًالرئاسة،ًفنرجوًدرجهًفيًجلسةً

ً.هذاًاليوم
 -(:ابن ئب رئيس مجلس النو )ئ رام محمد علي أحمدالسيد  -

ً.سوفًيدرجًفيًالجلساتًالمقبلةًلمجلسًالنواب،ًوتمًبحثًالموضوع،ًفسوفًيدرجًفيًجدولًاألعمالًللجلساتًالمقبلة
  -(:نقطة نظ م)ع مرني عراهيم إنجيعة نجيب الن ئعة  -

ً(.ًتطبيقهاًمنًالدستورًعند(041ً)تشكيلًلجنةًمؤقتةًلمراقبةًتنفيذًالمادةً)منًالنظامًالداخليًتنصًعلىً(10ً)المادةً
إنتهىًالفصلًالتشريعيًاألول،ًونحنًفيًالفصلًالتشريعيًالثاني،ًوتمًتشكيلًعدةًلجان،ًفوفقااًللنظامًالداخليًهناكًلجنةً

ً.تنفيذية،ًومنًالضروريًأنًيتمًتشكيلًلجنة،ًلمتابعةًتنفيذًأعمالًهذهًاللجنةًالحكومية،ًوعليناًعدمًالتأخيرًفيًتشكيلها
 -(:ن ئب رئيس مجلس النواب)ي أحمدئ رام محمد علالسيد  -

ًيتعلقًبنقطةًالنظام ًفيما هناكًلجانًمؤقتةًتمًتشكيلهاًبحسبً.ًفليكنًفيًعلمًالجميعًبأنًاللجانًالمؤقتةًالتيًتمًتشكيلها
ًبعملها،ًولجنةًمتابعةًوثيقةً أوامرًنيابيةًمنًقبلًرئاسةًالمجلس،ًلجنةًتقصيًالحقائقًفيًمحافظةًديالىًواللجنةًمستمرة

ًالتحقيقًفيًسقوطًاإل ًهناكًلجنة ًوأيضاا ًونطلبًمنًاللجنةًأنًتباشرًبعملها، ًتجتمعًإلىًاآلن، ًلم تفاقًالسياسيًواللجنة
اللجانًالمؤقتةًالتيًلمًتستكملًترشيحاتًالكتلًالنيابية،ًلجنةً.ًمدينةًالموصلًواللجنةًمستمرةًبعملهاًوباشرتًباجتماعاتها

لجنةًالنظرًفيًملفاتًرفعًالحصانةًعنًالسادةًالنواب،ًوهذهًاللجانًسوفًتتشكلً،ًلجنةًمراجعةًالدستور،ً(041)المادةً
ً،ًعنًقريبًبعدًدراستهاًومقتضياتًتشكيلهاًفيًهيأةًالرئاسة

نودًأنًنعلمًالسادةًوالسيداتًأعضاءًمجلسًالنوابًوالشعبًالعراقيًبأنهًقدًتوجهًًقبلًالبدءًأيضااًفيًفقراتًجدولًاألعمال
ً ًطلبًوفدانًبرلمانيان، ًوردنا ًبعدما ًأنقرة ًبرلمانيًلزيارة ًالجبوريًرئيسًمجلسًالنوابًمعًوفد ًالدكتورًسليم ًبرئاسة أولهما

رسميًبزيارةًالعاصمةًالتركية،ًحيثًإلتقىًالوفدًخاللًزيارتهًبالسيدًأحمدًداودًأوغلوًرئيسًوزراءًالحكومةًالتركيةًورئيسً
مامًالمشترك،ًوفيًمقدمتهاًالتحدياتًاألمنيةًفيًالمنطقةًوماًجرىًمجلسًاألمةًالتركي،ًوجرىًبحثًعدةًملفاتًذاتًاإلهت

نًالجانبًالتركيًبينًحرصهًوحرصًحكومتهًعلىًتقديمًالدعمًللعراق والعمليةًًمنًتطوراتًوأحداثًفيًسورياًوالعراق،ًوا 
وممثليهم،ًوجرىًالحديثًالسياسيةًوخاصةًفيًهذهًالمرحلة،ًوفورًوصولًالوفدًالبرلمانيًالعراقيًإلتقىًوفدااًمنًالنازحينً

وكيفيةًمتابعةًشؤونهمًومشاكلهمًً،بشكلًمباشرًومفصلًعنًمعاناةًالعوائلًالنازحةًوأوضاعهمًالمأساويةًالتيًيعيشونهاًهناك
بالتنسيقًمعًالحكومةًالتركيةًوتقديمًماًيمكنًمنًمساعداتًواحتياجاتًإنسانيةًعاجلةًلهؤلءًًعبرًالجهاتًالرسميةًالعراقية

الذينًتضررواًبسببًأعمالًالعنفًواستهدافهمًمنًقبلًالجماعاتًاإلرهابيةًالمسلحة،ًوأكدًالوفدانًخاللًلقاءاتهمًًالمواطنين
ًالسيدً ًاآلخرًبرئاسة ًالوفد ًتوجه ًبينما ًتركيا، ًالجوارًوباألخصًمع ًدول ًوالتنسيقًالمشتركًمع ًالجهود ًتوحيد علىًأهمية

ًللمشارك ًإسطنبول، ًحموديًإلى ًباقر ًهمام ًرئيسًمجلسًالدكتور ًسيادة ًتوجه ًوبعدها ًالبرلماناتًاإلسالمية، ًمؤتمر ًفي ة
النوابًلحضورًالمؤتمر،ًوسيتمًالتباحثًمعًالمشاركينًفيًالمؤتمرًحولًكيفيةًالحصولًعلىًالموافقةًإلستضافةًالمؤتمرً

ً.ليكونًبرئاسةًالعراقً،فيًالعراق5102ًالقادمًلسنةً

http://ar.parliament.iq/Attachments/moaten.pdf
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نقطةًنظام،ًهناكًعدةًنقاطًنظام،ًنكتفيًبالقدرًالممكنًمنًنقاطًالنظام،ً.ًالاآلنًنبدأًبالفقراتًكماًهيًفيًجدولًاألعم
ًً.حتىًنبدأًبالفقرات

 -:(نقطة نظ م)الاوادي عواد محسن محمد  الن ئب -
قدمناًطلبااًإلدراجًموضوعًمهمًجداا،ًوهوًموضوعًرواتبًموظفيًوزارةًالصناعةً.ًمنًالنظامًالداخلي(22ً)حسبًالمادةً
ألفًموظفًتمًقطعً(01ً)توجدًاليومًمظاهراتًفيًكلًمحافظاتًالوسطًوالجنوب،ًهنالكًأكثرًمنً.ًيلًالذاتيووزاراتًالتمًو

ًرواتبهم ًفيً. ًبالستمرار ًالمالية ًلوزارة ًوالحكومة ًالرئاسة ًهيأة ًمطالبة ًوهي ًجداا، ًمهمة ًفقرة ًيحتويًعلى ًالموضوع حقيقة
مجلسًالنوابً.ًوزارةًالصناعةًوالمعادنًوشركاتًالتمويلًالذاتيصرفًالقروض،ًووزارةًالماليةًاليومًمتوقفةًفيًالقروضًل

ً.ًًيمكنًأنًيفاتحًوزارةًالماليةًغداا،ًوزارةًالماليةًتعطيًالقروضًليستلمواًرواتبهم
 -(:ن ئب رئيس مجلس النواب)ئ رام محمد علي أحمدالسيد  -

ً.ًسوفًيتمًبحثًالموضوعًفيًإجتماعًهيأةًالرئاسة
- (:نقطة نظ م) محسن الفتالوي ة حن ن سايد لن ئعا -

العراقيونًمتساوونًأمامًالقانونًدونًتمييزًبسببًالجنسًأوً)الحقوقًالمدنيةًوالسياسيةً/ًمنًالدستورًالعراقي(04ً)المادةً
ًالجتماعي ًالقتصاديًأو ًالوضع ًالرأيًأو ًأو ًالمعتقد ًالمذهبًأو ًأو ًالدين ًأو ًاللون ًأو ًاألصل ًأو ًالقومية ًأو (.ًالعرق

ًأنًوفودااًذهبتًلزيارةًدولًأخرىًكتحضًر اليومًنحنًنتحدثًعنًتقشف،ًوالتقشفًًشملًالمواطن،ً.ًقبلًقليلًسردتًلنا
واليومًموظفواًوزارةًالصناعةًيتظاهرونًألجلًرواتبهم،ًلديناًوفدًلرئيسًالمجلس،ًووفدًلنائبًرئيسًالجمهورية،ًووفدًرئيسً

ًالوفود ًفوراا،ًاإليفاداتًيجبًأنًتتوقفًًالوزراء،ًووفدًنائبًرئيسًمجلسًالنواب،ًهذه ًتبذيرًللمالًالعامًيجبًإيقافها فيها
ً.لضبطًالموازنة،ًألنناًفيًسنةًتقشف

 -(:ن ئب رئيس مجلس النواب)ئ رام محمد علي أحمدالسيد  -
ً.هذاًإبداءًرأي،ًوليستًنقطةًنظام.ًشكراًا

   -:الط ئي زينب ث عت ك ظم علية الن ئع -
ًالل ًمن ًسردتًمجموعة ًمجلسًالنوابحضرتك ًداخل ًتشكيلها ًتم ًوالتي ًجان .ً 002ً)المادة ًوالمادةً( ًالداخلي ًالنظام من

(.ًمعًمراعاةًماًوردًبشأنهًنصًخاص،ًتقدمًاللجنةًتقريرهاًخاللًفترةًتتراوحًماًبينًإسبوعينًإلىًأربعةًأسابيع)،ً(002)
سيادةًالرئيس،ًالنظامًالداخليً.ًولهًإلىًلجنةاليومًالكالمًوالحديثًعنًمجلسًالنوابًأنهًإذاًأرادًأنًيسوفًأيًموضوعًيح

علىًاللجنةًالتيًتمتًإحالةًموضوعًعليهاًأنًتقدمًتقريرهاًإلىًمجلسً.ًحددًخاللًإسبوعينًأوًأربعةًأسابيعًعلىًاألكثر
ماًمحالًعلىًهيئةًالرئاسةًمتابعةًعملًاللجانًًو.ًالنواب،ًإحترامااًلسمعةًمجلسًالنوابًودورهًفيًالعراقًوسلطتهًالتشريعية

إليها،ًألنهًيبقىًعملًاللجنةًمفتوحااًمدةًغيرًمحدودة،ًويتمًتسويفًاألمرًالمحالًإليها،ًمثالًعلىًذلكًلجنةًسبايكر،ًإلىً
ً.اآلنًلمًنصلًإلىًنتائج

 -(:ن ئب رئيس مجلس النواب)ئ رام محمد علي أحمدالسيد  -
ًالنظامًصحيحة ًنقطة ًلقدًوصلتًالفكرة، ًتشكيلهاًنطلبًمنًاللجانًال.ًشكراا ًاللجانًالمؤقتةًوالتيًتم متخصصة،ًوخاصة

ً.حسبًاألوامرًالنيابيةًباإلسراعًفيًإنهاءًوعرضًالتقريرًإلىًهيأةًالرئاسة،ًلعرضهًعلىًمجلسًالنواب
 -:(نقطة نظ م)الاسكري محمد محمد ن جي  الن ئب -
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،ًوالتيً(صلواتًاهللًوسالمهًعليه)يرةًإلىًالرسولًلًتخفىًاإلساءةًالكب.ًثانيااًمنًالنظامًالداخلي(/83ً)نقطةًالنظامًالمادةً
شهدًالعالمًفيهاًالكثيرًمنًالحتجاجات،ًولكنًلألسفًالشديدًلمًنشاهدًمنًالحكومةًالعراقية،ًولًمنًالبرلمانًإلًاليومًاألخً

ًالبيان،ًوكانًبوديًأنًيكونًبإسمًمجلسًالنواب،ًويعضدهًاإلخ ًبهذا وةًاآلخرون،ًوأنًالسيدًالنائبًحامدًالخضريًأتحفنا
ً.ًيثننواًعليه

 -(:ن ئب رئيس مجلس النواب)ئ رام محمد علي أحمدالسيد  -
شكرااًتمًقراءةًالبيانًمنًلجنةًاألوقاف،ًوكانًهناكًبيانااًبإسمًمجلسًالنواب،ًوكانًالبيانً.ًإقرأًالمادة.ًهذهًليستًنقطةًنظام

ً.ًًًًشكرااًنكتفيًبهذاًالقدرًمنًنقاطًالنظام.ًأقرًمجلسًالنوابًعليهأوًالتقريرًالذيًرفعتهًلجنةًاألوقافًبإسمًمجلسًالنواب،ًًو
 -:(نقطة نظ م)الاعيدي ع لية نصيف ج سم ة الن ئع -

ًمنً ًطلباا ًقدمنا 82ً)لقد ًفيً( ًاألمريكية ًالولياتًالمتحدة ًبها ًتقصيًالحقائقًحولًاألعمالًالتيًتقوم ًلتشكيلًلجنة نائباا،
ً.ًًًالعراقًوأكثرًمنًمحافظة،ًراجينًإتخاذًالقرارًالالزمًلتشكيلًهذهًاللجنة،ًوشكرااًلكمًمعاونةًداعشًفيًأكثرًمنًموقعًفي

 -:الدهلكيرعد حميد ك ظم  الن ئب -
ًاليومًالملفاتًالضاغطةًفيًالعراقًهيًالملفًاألمني،ًوملفًالهجرةًوالمهجرين حقيقةًاليومًالبرلمانًتحملًمسؤوليةًفيً.

ً.التصويت
 -(:ن ئب رئيس مجلس النواب)رام محمد علي أحمدئ السيد  -

ًأينًالمادة؟
 -:الدهلكيرعد حميد ك ظم  الن ئب -

اليومًأطلبًمنًالبرلمانًالتصويتًبأنًيكونًهناكًإدخالً.ًمنًالنظامًالداخلي،ًإضافةًمادةًإلىًجدولًاألعمال(52ً)المادةً
ً.ًالنازحينًمادةًفيًجدولًاألعمالًيوميااًللهجرةًوالمهجرين،ًلمناقشةًوضع

 -(:ن ئب رئيس مجلس النواب)ئ رام محمد علي أحمدالسيد  -
ًجدولً ًفي ًيدرج ًأيًموضوع ًإلدراج ًطلباا ًتقدم ًأن ًالمعنية ًاللجنة ًخالل ًمن ًيمكن ًألنه ًصحيحة، ًغير ًنظام ًنقطة هذه

ً.ًنبدأًبالفقراتًفيًجدولًاألعمال.ًاألعمال،ًوأيضااًيمكنًأنًُيقدمًطلبًمنًقبلًالسادةًالنواب
 -(:نقطة نظ م)التميمي  فرات محمد ععد حسنالن ئب  -

والمياهًمراقبةًتنفيذًسياسةًالمواردًالمائيةًوتوزيعهاًًةتختصًلجنةًالزراع)منًالنظامًالداخليًالتيًتنصً(ًثانياًا()018)المادةً
ًمنًإختصاصًلجن(فيًالداخل ًأنًهذا ًأولىًلمشروعًالقانونًوأعتقد ًقراءة ًجدولًاألعمالًيتضمنًاليوم ًوهيأةً، ًالزراعة ة

ً.الرئاسةًأعتقدًأشركتًأكثرًمنًلجنةًفيًمشروعًالقانونًهذاًوهوًمنًإختصاصًلجنةًالزراعةًوالمياه
 -(:ن ئب رئيس مجلس النواب)ئ رام محمد علي أحمدالسيد  -
ً.2995سنة ل(21)القراءة الول، لمشروع ق نون التاديل الخ مس لق نون صي نة شعك ت الري والعزل رقم:الفقرة ث ني   *
ً(.لجنةًالخدماتًواألعمار،ًاللجنةًالقانونية،ًلجنةًالزراعةًوالمياهًوالهوار)

 -:التميمي فرات محمد ععد حسنالن ئب  -
ً.0992لسنةً(05ً)يقرأًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًالتعديلًالخامسًلقانونًصيانةًشبكاتًالريًوالبزلًرقمً



 8 - 5 

 -:الط ئيزينب ث عت ك ظم الن ئعة  -
ً.0992لسنةً(05ً)ملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًالتعديلًالخامسًلقانونًصيانةًشبكاتًالريًوالبزلًرقمًتك

ًالقانونًوهوًإختصاصًحصريًبلجنةً ًالخدماتًواإلعمارًفيًهذا ًعلىًإشراكًلجنة ًتثبتًإعتراضها ًالزراعةًوالمياه لجنة
ً.الزراعة

 -(:وابن ئب رئيس مجلس الن)احمد رام محمد عليالسيد ئ  -
ً.هذاًرأيًفقط

القراءة الول، لمشروع ق نون إفراز الراضي والعس تين الواقاة ضمن التصميم الس سي لمدينة عغداد : الفقرة ث لث   *
ً(.اللجنةًالقانونية،ًلجنةًالزراعةًوالمياه،ًلجنةًالخدماتًواإلعمار)ً.والعلدي ت، اللجنة الق نونية

 -:ع ئشة غزال مهدي مضانالن ئعة  -
ً.تقرأًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًإفرازًاألراضيًوالبساتينًالواقعةًضمنًالتصميمًاألساسيًلمدينةًبغدادًوالبلديات

 -:كريم حمه الو مردان أميرةالن ئعة  -
ً.تكملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًإفرازًاألراضيًوالبساتينًالواقعةًضمنًالتصميمًاألساسيًلمدينةًبغدادًوالبلديات

 -:الاعيديرشيد حميد  إيم نالن ئعة  -
ً.تكملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًإفرازًاألراضيًوالبساتينًالواقعةًضمنًالتصميمًاألساسيًلمدينةًبغدادًوالبلديات

 -:عواطف نامه ن هي صخيرالن ئعة  -
ً.ساسيًلمدينةًبغدادًوالبلدياتتكملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًإفرازًاألراضيًوالبساتينًالواقعةًضمنًالتصميمًاأل

 -:العايجي منصور حسين مدورالن ئب  -
ً.يكملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًإفرازًاألراضيًوالبساتينًالواقعةًضمنًالتصميمًاألساسيًلمدينةًبغدادًوالبلديات

 -:الاعيدي  نج ة س ير مهنالن ئعة  -
ً.والبساتينًالواقعةًضمنًالتصميمًاألساسيًلمدينةًبغدادًوالبلدياتتكملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًإفرازًاألراضيً

 
 -:التميمي فرات محمد ععد حسنالن ئب  -

ً.يكملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًإفرازًاألراضيًوالبساتينًالواقعةًضمنًالتصميمًاألساسيًلمدينةًبغدادًوالبلديات
 -(:ابن ئب رئيس مجلس النو )احمد رام محمد عليالسيد ئ  -
ً(.لجنةًالزراعةًوالمياه)،ًالقراءة الول، لمشروع ق نون إيج ر الراضي الزراعية: الفقرة راعا   *
 -(:نقطة نظ م) الحسن محمود ص لح ع تيالن ئب  -

فيًالحقيقةًقانونًإيجارًاألراضيًالزراعيةًوعقدًاإليجارًكماًهوًمعروفًهوًعقدًينظمهًالقانونًالمدنيًوالذيًيبينًشروطً
،ًلذلكًنستغربًعدمًإشراكًأوًلًتكونًاللجنةًالقانونيةً...قادًالعقدًوصحةًإنعقادهًوالمسائلًالتيًتؤديًإلىًبطالنًالعقدانع

باعتبارًأنًًعوالمياهًفيًبيانًمدىًقانونيةًهذاًالموضًوًةمختصةًبتشريعًهذاًالقانونًأوًعلىًاألقلًتشتركًمعًلجنةًالزراع
ً.جارًوهوًينظمهًالقانون،ًلذاًنطلبًإشراكًاللجنةًالقانونيةًفيًتشريعًهذاًالقانونهذاًالموضوعًقانونيًصرفًوهوًعقدًإي
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 -(:ن ئب رئيس مجلس النواب)احمد رام محمد عليالسيد ئ  -
ً.لجنةًالزراعةًوالمياه،ًلًمانعًمنًإشراكًاللجنةًالقانونيةًأيضااًفيًهذاًالقانون

 -:التميمي فرات محمد ععد حسنالن ئب  -
ً.ةًاألولىًلمشروعًقانونًإيجارًاألراضيًالزراعيةيقرأًالقراء

 -:اله دي عوده اسم عيل ي سين ععدالن ئب  -
ً.يكملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًإيجارًاألراضيًالزراعية

 -:العايجي منصور حسين مدورالن ئب  -
ً.يكملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًإيجارًاألراضيًالزراعية

 -:العديريية علي م نع عطالن ئب  -
ً.يكملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًإيجارًاألراضيًالزراعية

 -:ضي ء محي خلف ععداهلل الدوريالن ئب  -
ً.يكملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًإيجارًاألراضيًالزراعية

 -:الط ئي زينب ث عت ك ظم عليالن ئعة  -
ً.عيةتكملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًإيجارًاألراضيًالزرا

 -:التميمي فرات محمد ععد حسنالن ئب  -
ً.يكملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًإيجارًاألراضيًالزراعية

- (:نقطة نظ م)الن ئعة نجيعة نجيب إعراهيم خ لد  -
ً.لديًإعتراضًعلىًمشروعًالقانونًهذا

- (:ن ئب رئيس مجلس النواب)ئ رام محمد علي أحمدالسيد  -
ًأينًالمادة؟ً،هذاًرأي

- :الن ئعة نجيعة نجيب إعراهيم خ لد -
وكانًهناكًإعتراضًًأولىبأنهًإذاًقرئًمشروعًالقانونًقراءةً)منًالنظامًالداخليًالذيًيقولً(085ً)سيادةًالرئيس،ًالمادةً

ً(.منًقبلًأحدًالسادةًالنوابًعندهاًيعرضًمشروعًالقانونًعلىًالتصويت
- (:وابن ئب رئيس مجلس الن)ئ رام محمد علي أحمدالسيد  -

ً.تفضليًأكملي.ًهذهًالنقطةًغيرًنظامية
- :الن ئعة نجيعة نجيب إعراهيم خ لد -

تمنحً(ً)ثانياًا()055)سيادةًالرئيس،ًأناًأبديًإعتراضيًعلىًمشروعًهذاًالقانون،ًألنهًيجسدًالمركزيةًوأنًالدستورًفيًالمادةً
ًا ًوالمالية ًاإلدارية ًالصالحيات ًإقليم ًفي ًتنتظم ًلم ًالتي ًلواسعةالمحافظات ًتمنحً( ًالتي ًالمحافظات ًقانون ًشرعنا ونحن

ً.صالحياتًإداريةًوقانونية
- (:ن ئب رئيس مجلس النواب)ئ رام محمد علي أحمدالسيد  -
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ً.يمكنًإبداءًهذهًاآلراءًفيًالقراءةًالثانية
- :الن ئعة نجيعة نجيب إعراهيم خ لد -

مبدأ،ًهذاًالقانونًيجسدًالمركزيةًويعطيًكلًالصالحياتًلًسيادةًالرئيس،ًلديًإعتراضًعلىًمشروعًالقانونًمنًحيثًال
ً.لوزيرًالزراعةًفيًمسألةًإبرامًعقودًإيجارًاألراضي

- (:ن ئب رئيس مجلس النواب)ئ رام محمد علي أحمدالسيد  -
ً.ممكنًأنًتقدميًالطلبًكتابةًا

 (.نونيةاللجنة الق )القراءة الول، لمشروع ق نون المحكمة التح دية : الفقرة خ مس   * 
مجلسًًلىفقطًللعلمًموقفًعنًهذاًالمشروع،ًسبقًوأنًتمتًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًسابقااًولكنًتمًإرجاعًالمشروعًإ

ً ًذيًالعدد ًبكتابهم ًالدولة ًمنًوزارة ًمشروعًالقانونًأعاله 099ً/ق4ًالوزراءًووردنا 55/9/5104ً)بتأريخ1202ًً/ بغيةً(
ً.تشريعه
1/0/3421ً/ق4ًووردناًكتابًوزارةًالدولةًذيًالعدد54/9/5104ًًنًإلىًاللجنةًالقانونيةًبتأريخًأحيلًمشروعًالقانًو:ًثانياًا

ً.يطلبًفيهًاإلسراعًبتشريعًمشروعًالقانونًأعاله02/00/5104ًبتأريخً
يخًبتأًر099ًً/9428ًق4ًًوردناًمشروعًالقانونًأعالهًبصيغتهًالمعدلةًبكتابًوزارةًالدولةًلشؤونًمجلسًالنوابًذيًالعددً

ً.وأحيلًإلىًاللجنةًالقانونية54/05/5104ً
ً.تتفضلًاللجنةًالقانونيةًلقراءةًمشروعًالقانون

- :الن ئب محمود ص لح ع تي الحسن -
ً.يقرأًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًالمحكمةًاإلتحادية

- :الن ئب محسن سادون أحمد سادون -
ً.يكملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًالمحكمةًاإلتحادية

- :الن ئب أمين عكر محمد محمود -
ً.يكملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًالمحكمةًاإلتحادية

- :الن ئعة حمدية عع س محمد الحسيني -
ً.تكملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًالمحكمةًاإلتحادية

- :الن ئب سليم شوقي ععد علي دويلي -
ً.ةيكملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًالمحكمةًاإلتحادي

- :الن ئب س م ن فت ح حسن رشيد -
ً.يكملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًالمحكمةًاإلتحاديةً

- :الن ئب علي لفته فنغش حسن الحسن -
ً.يكملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًالمحكمةًاإلتحادية

- :الن ئب ق در سايد خضر سلط ن -
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ً.يكملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًالمحكمةًاإلتحادية
 -(:ن ئب رئيس مجلس النواب)ئ رام محمد علي أحمدالسيد  -

ً.تختلفًعنًالنسخةًالتيًوزعت(50ً)لحظة،ًهناكًنسخةًالبرلمانيةًيقولونًبأنهًالمادةً
- :الن ئب ق در سايد خضر سلط ن -

ً.يكملًالقراءةًاألولىًلمشروعًقانونًالمحكمةًاإلتحادية
- :الن ئب محمود ص لح ع تي الحسن  -

ً.قراءةًاألولىًلمشروعًقانونًالمحكمةًاإلتحاديةيكملًال
 -(:ن ئب رئيس مجلس النواب)ئ رام محمد علي أحمدالسيد  -

ً.نحنًإنتهيناًمنًالفقراتًالواردةًفيًجدولًاألعمال
وأيضااًإعتراضًآخرًمنًكتلةًتحالفًالقوىً.ًوردناًإعتراضين،ًمنًالنائبةًنجيبةًنجيبًحولًقانونًإيجارًاألراضيًالزراعية

ًالعراقيةًعلىًقانونًإفرازًاألراضيًوالبساتينًالواقعةًضمنًالتصميمًاألساسيًلمدينةًبغدادًوالبلديات ًالداخليً. حسبًالنظام
ممكنًمنًحيثًالمبدأًعرضًاإلعتراضينًللتصويت،ًمنًمعًاإلستمرارًفيًاإلجراءاتًحولً(085ً)لمجلسًالنوابًفيًالمادةً

ًأمًل ًالقانونين؟ ًإكت. مالًالنصابًوالنصابًغيرًمتحققًيؤجلًالموضوعًإلىًجلساتًأخرىًويدرجًفيًوممكنًولسببًعدم
ً.جدولًأعمالًالجلساتًالمقبلة

ً.الساعةًالحاديةًعشرةًصباحاًا55/0/5102ًترفعًالجلسةًإلىًيومًغدًالخميسً
 

 .ظهرا  ( 21:20)رفات الجلسة الس عة 
********************** 

*********** 
***ً


