
 

   

  م( 52/25/5024)محضـر الجلسـة اإلستثنائية الخميس

   

2014-12-25  

   

 الجلسـة اإلستثنائية

 م( 52/25/5024)الخميس

 محضـر الجلسـة/ م

 .نائبا  ( 292: )عدد الحضور

 .ظهرا  ( 25:20)بدأت الجلسة الساعة 

- :السيد رئيس مجلس النواب -

 بسم هللا الرحمن الرحيم

نيابة  عن الشعب نفتتح الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية األولى الفصل التشريعي األول نفتتح 

من الدستور العراقي لمناقشة ( 25)الجلسة اإلستثنائية والتي جاءت بناءا  على نص المادة 

. 5022موضوع محدد يتعلق بالقراءة األولى لمشروع قانون الموازنة اإلتحادية العامة لعام 

 .نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم

- :شبك سالم جمعة خضر محمدالنائب  -

 .يتلو آيات من القرآن الكريم

- :السيد رئيس مجلس النواب -

في البداية بإسمي وبإسم هيأة رئاسة مجلس النواب والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب 

كما نهنيء الشعب (. ع)ق والعالم بمناسبة والدة السيد المسيح نتقدم بالتهنئة لكل مسيحيي العرا

العراقي وشعوب العالم ببدأ العام الميالدي الجديد سائلين هللا سبحانه وتعالى ان يجعله عام خيٍر 

وأمنا  وسالم يعم العراق وكل أرجاء المعمورة، كما ندعو شعوب العالم بأسره ان ترفع لواء السالم 

 . على التطرف واإلرهابوان تتحد للحرب 

أتقدم بالشكر للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الحاضرين إستجابتا  لنداء المسؤولية في 

خدمة الشعب العراقي ولمناقشة قضية مهمة طال إنتظارها والتي هي الموازنة والجميع يدرك ما 

المجلس وتطال أعضاء  للموضوع من أهمية وأقول ذلك وأنا أستنكر كل حملة التشويه التي تطال

المجلس دون مبرر وأقول ان المجلس سيباشر كل اإلجراءات القانونية ضد المتخرصين المتقولين 

على المجلس دون دليل وهذه السلوكيات إنما تخرج عن اإلطار القانوني والطبيعي لبناء مؤسسات 

 .الدولة

 .5022تحادية العامة لعام القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة اإل: الفقرة ثانيا  * 

- (:نقطة نظام)النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي  -

وهي قضية شكلية أعتقد ان فلسفة الجلسة التشريعية أنها تعقد في العطلة التشريعية ( 55)المادة 

ولذلك ال يمكن ان تحسب على فصل تشريعي وقلتم أننا بدأنا اآلن الفصل التشريعي فأعتقد ان 

اإلستثنائية فلسفتها أنها تعقد في العطلة وال يمكن ان تحسب على فصل تشريعي ال الفصل الجلسة 

 .التشريعي األولى الذي إنتهى وال الفصل التشريعي إبتدأ

- :السيد رئيس مجلس النواب -

في حساب الجلسات ال يمكن إحتسابها الى الفصل التشريعي األول بإعتبار الفصل إنتهى وال الثاني 

 .م يبدأألنه ل
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- (:نقطة نظام)الشمري  كاظم عطية كاظمالنائب  -

يؤسفني ان أقول ان يوم أمس إرتكب اإلرهابيون الظالميون جريمة نكراء في قضاء المدائن على 

 58شهيدا  وأكثر من  42أبناء العراق الصحوات حيث راح ضحية هذا الفعل اإلرهابي الجبان 

جريح وال تزال القائمة طويلة أطلب من حظرتك تقديم التعازي بإسم مجلس النواب لذوي الضحايا 

 .مت الى حظرتك طلبا  بتشكيل لجنة تحقيقية وهي أنظار سيادتكم وأرجو النظر بهاوقد

- :السيد رئيس مجلس النواب -

من  25المجلس تقدم باإلدانة لهذا الفعل اإلجرامي الجبان والتعازي لذوي الضحايا، والمادة 

وة إليه وال الدستور تنص على ان يكون اإلجتماع مقتصرا  على الموضوعات التي أوجبت الدع

 .نستطيع فتح أي موضوع آخر غير ما تمت الدعوة إليه

- (:اللجنة الماليةرئيس )النائب أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي  -

 .5022يقرأ القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة اإلتحادية العامة لعام 

- :النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري -

 .5022روع قانون الموازنة اإلتحادية العامة لعام يكمل القراءة األولى لمش

- :محمود صالح عاتي الحسنالنائب  -

وعندما حضرنا الى المنصة قالوا أنتم ال عالقة لكم  اللجنة القانونيةو اللجنة الماليةحظرتك قلت 

 .متواجدة اآلن لكن يبدو لن يعطى لها الدور اللجنة القانونيةبهذا المشروع، و

- :د رئيس مجلس النوابالسي -

 .تشتركان اللجنة القانونيةو اللجنة الماليةاألصل 

- :النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري -

 .5022يكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة اإلتحادية العامة لعام 

- :النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين شريف -

 .5022ة اإلتحادية العامة لعام يكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازن

- :النائب أمين بكر محمد محمود -

 .5022يكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة اإلتحادية العامة لعام 

- :النائبة سعاد حميد لفتة العقابي -

 .5022تكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة اإلتحادية العامة لعام 

- :سامان فتاح حسن رشيدالنائب  -

 .5022يكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة اإلتحادية العامة لعام 

- :النائبة محاسن حمدون حامد الدلي -

 .5022تكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة اإلتحادية العامة لعام 

- :النائب حسام علي حسين العقابي -

 .5022ع قانون الموازنة اإلتحادية العامة لعام يكمل القراءة األولى لمشرو

- :محمود صالح عاتي الحسنالنائب  -

 .5022يكمل القراءة األولى لمشروع قانون الموازنة اإلتحادية العامة لعام 

- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .لجنة القانونيةالو اللجنة الماليةنشكر . تثبيت الحضور للسيدات والسادة أعضاء المجلس

 .نائبا  ( 559)الحضور 

واللجان األخرى ومن  اللجنة القانونيةوتستعين ب اللجنة الماليةيحال مشروع قانون الموازنة الى 

إستضافة من تراه مناسبا  من الوزارات والمؤسسات الحكومية وتُكلف بتقديم  اللجنة الماليةحق 

 .تقرير مفصل للقراءة الثانية

 .وبدأ الفصل التشريعي الثاني( 7/2/5022)ترفع الجلسة الى يوم 
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 .بعد الظهر( 2:00)رفعت الجلسة الساعة 

 

   
 

   

 


