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محضـر جلسـة رقـم (15) الخمیس (2/5/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

 

محضـر جلسـة رقـم (15) الخمیس (2/5/2019) م

 

 

ً .عدد الحضور: (175) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (3:15) عصرا

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من الدورة االنتخابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي الثاني، نبدؤھا بقراءة
.آیات من القرآن الكریم

-:الموظف مرتضى مھدي –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة أوالً: التصویت على مشروع قانون التعدیل األول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012. (لجنة النزاھة واللجنة*
.(المالیة

السید رئیس لجنة النزاھة، ھل تم النقاش مع اللجنة المالیة؟

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

كال جنابك لم یتم اللقاء مع اللجنة المالیة ولكن في استضافتنا في القاعة الدستوریة ألعضاء الصندوق سابقاً كان ممثل عن المالیة موجود وحاضر
.في النقاشات التي حصلت في الدستوریة، كان ممثل عنكم موجود أستاذ ھوشیار واخذ كل التفاصیل وأبدى مالحظات وخرج

-:السید رئیس مجلس النواب –

.رأي اللجنة المالیة رئیس اللجنة ال مانع من المضي ال توجد مشكلة

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –
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.یقرأ مشروع قانون التعدیل األول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب في الجلسات السابقة البرلمانیة ھل وصل ھذا القانون الى اللجنة المالیة أم ال؟ السید رئیس اللجنة المالیة ھل وصلك ھذا القانون أم
.ال؟ القوانین اللجان الرئیسیة ھي المعنیة باألمر واللجان الفرعیة تنتقل الى اللجنة الرئیسیة لمناقشة القانون اللجنة واللجنة ترسل ممثلھا

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

أن القانون اللجنة األصلیة فیھ ھو لجنة النزاھة ولیست اللجنة المالیة وإذا كان للجنة المالیة رأي في االعتراض على ھذا القانون كان المفروض
یرسلوه مع ممثلھم الذي أتى للقاعة الدستوریة ولكن الممثل أتى بمالحظات وقال (مالحظات اللجنة المالیة ولیست مالحظاتي الشخصیة) ونحن

.بدورنا أخذنا المالحظات وقمنا بتضمینھا ضمن مسودة القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ممثل اللجنة حاضر سیادة النائب رئیس اللجنة كیف أرسلت ممثل؟

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

أن اللجنة المالیة كان لدیھا مالحظات قیمة ووفرنا المالحظات وشارك في الموضوع في االجتماعات والمناقشات باعتبار انھ نحن لجنة فرعیة
.ھذا الذي حصل وأستاذ ھوشیار كان موجود ولدیھ علم بالموضوع

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

.یقرأ المادة (1) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعدیل األول لقانون صندوق استرداد أموال العراق

-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط لدي مالحظة جنابك تتحدث عن المادة (3) نفسھا للصیاغة تصبح (بنسب موظف بدرجة ال تقل عن مدیر ومن ذوي االختصاصات والجھات
المذكورة أعاله) بدون ذكر الفقرة ثالثاً أي تتحدث عن نفس المادة السیدات والسادة النواب أطلب التصویت على المادة (1) من القانون التي

.تتحدث عن تعدیل نص المادة (3) في القانون األصلي مع األخذ بنظر االعتبار الفقرة المضافة من اللجنة اطلب التصویت

(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.یقرأ المادة (2) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعدیل األول لقانون صندوق استرداد أموال العراق

-:السید رئیس مجلس النواب –

اطلب التصویت على المادة (2) مقترح اللجنة أن ھذه الفقرة تتحدث عن األموال المخفیة عن العراق قبل عام 2003 توجد أسماء وجھات
مسجلة باسماءھم مبالغ فمن یصرح بھا الدولة عاملتھا كمكافأة لھم لیس بعد عام 2003 بل قبلھ ھذه المواقف التي تتخذ كانت المفروض أن تتخذ

في القراءة األولى والثانیة ولیس ینتظرون التصویت ألغراض المزایدة من البعض بالقراءة األولى والثانیة یوجد تقریر لجنة اللجنة ممثلة لكل
.القوى السیاسیة

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش –

سیادة الرئیس دعني اعود باللجنة الى التقریر ألنھ كانوا في التقریر واضعین المالحظة وكانت الخطوة التي جعلت الجمیع ال یناقشھم، ھذا
صحیح وھذا ال، یقول بعد ما شرح المادة (2) لم تشر ھذه استنتاجات أو توصیات اللجنة، لم تشر المادة أعاله لإلجراءات الجزائیة والتبعات

القانونیة بحق المخالفین بعد تسلیمھم األموال، في التصویت غیر واضعین، یعني كان أضیف أشخاص مع االحتفاظ فیھ او مع االستمرار
بضرورة العقوبات الجزائیة، یعني أنتم نبھتمونا على الموضوع كان المفروض تضعوھا في التصویت، یعني أنت فقط اعفیتھ وأعطیتھ النص

.وأعطیت الى المخبر مكافأة، لكن أضیف فقرة أنھ العقوبات الجزائیة تستمر علیھ

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائبة حتى فقط للتوضیح، الدائرة اإلعالمیة لدي توضیح تطلقوه بإشارة من رئاسة المجلس، ھذا القانون یتحدث عن أموال العراق المخفیة
قبل عام 2003، حتى ال یخرج لي أحد یزاید، وھذا قانون اتى من الحكومة السابقة وأتى من ھذه الحكومة السترداد أموال العراق، توجد أسماء

.وھمیة مسجلة فیھا حسابات قبل عام 2003، ما ھي اآللیة التي ممكن أستحصل فیھا ھذه المبالغ

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

أ أ ً
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طبعاً توجد عقود مع الحكومة السابقة ھي حكومة النظام السابق، ھذه العقود لم تكتمل بمالیین الدوالرات وھذه الحكومات أو الشركات ال تقبل أن
تعطینا ھذه المبالغ، بموجب ھذا القانون ممكن نستحصل ھذه المبالغ، وھذه المبالغ لیست دینار او دینارین، ھذه مالیین الدوالرات تعود للشعب

العراقي، أنا أستغرب یعني من ھذا التوجھ، انتم لدیكم شيء ال بأس قدموا مالحظاتكم على القانون ونحن حاضرین أن نتبناھا، أما موضوع
العقوبات التي تفضلت فیھ السیدة النائبة، نحن نعم  ھذا كان توجھنا أن تكون ھنالك عقوبات لكن بعد استضافتنا ألعضاء الصندوق وتأكدنا انھ
قضیة العقوبات ال یمكن أن تكون أتجاه ھؤالء ألن ھؤالء لم یكونوا أخذوا األموال بفساد أو بغیره، كانت بطریقة مشروعة الحكومة أعطتھم

األموال للعمل فیھا وبالنتیجة یتصرفون فیھا بناًء على قرار الدولة، وبالتالي أنا عندما أعاقبھ كیف سوف یعطیني األموال ھذه كیف سیعیدھا لي،
أنا وضعت ھذا المبلغ حتى یأخذون جزء بسیط وبالتالي تعود لنا مالیین الدوالرات الى العراق، یعني شيء غریب بصراحة أنا أالحظ ھذا

.التوجھ

-:النائب یوسف محمد صادق –

.أخواني أخواتي رجاًء

أوال قانون صندوق االسترداد ھذا لیس نحن حالیا نعمل فیھ، ھذا قانون نافذ منذ عام 2012، ھذا الصندوق أدى أعمالھ من 2012 الى 2019
ولم یستطیع أن یسترد دینار واحد من أموال العراق المخفیة بطریقة قانونیة، یعني مسماة بأسماء أشخاص وشركات وعقود، لذلك الحكومة عدلت

ھذا القانون من أجل ان نطرح بعض االمتیازات للذین األموال بأسمائھم االن، توجد ملیارات الدوالرات خالل فترة احتمال (6) أشھر سوف
تختفي تماماً، یعني مثالً، البنوك السویسریة أعطت فترة شھرین الى العراق لم یأتي بالمستلزمات بعدھا سوف تطلقھا ألزالم النظام السابق التي
في أسمائھم ھذه األموال، أخواننا عملیة التشریع عملیة تسیر بطریقة القراءة األولى والقراءة الثانیة ومن ثم التصویت، أي أحد لدیھ خالف نحن
موجودین كلجنة وكل اللجان سوف یكون علیھا ھذا الموضوع، أما ھذه الطریقة أعتقد ھذه سوف لم نستطیع أن نشرع نصف قانون ولیس قانون

.واحد

-:النائب احمد سلیم عبد الرحمن علي الكناني –

سیادة الرئیس في الدورة السابقة أذكر صوتنا على مجموعة ممثلة من جمیع الحكومة التنفیذیة، من جھاز المخابرات و وزارة المالیة وجمیع
المؤسسات حتى تستطیع أن تسترد ھذه األموال، لم تستطع أن تخرج بأي نتیجة ألن لیس لدیھا قانون تسیر علیھ أو على ضوئھ تسیر ضمن

المواد التي تستطیع أن تسترد ھذه االموال، ھذه االموال أخواني یعني قبل الـ 2003 كانت ھي عبارة عن واجھات للحكومات السابقة، لجھاز
المخابرات ولألجھزة األمنیة وغیرھا وكانوا تجار حتى لواجھات قریبة جداً على النظام السابق، بمالیین الدوالرات، ھذه األموال أساساً ھي

مفقودة ال نستطیع أن نستردھا، فھذا القانون ممكن أنھ یجعل األمم المتحدة تساعدنا، مجلس األمن الدولي یساعدنا باسترداد ھذه االموال، ھي ھذه
األموال مفقودة اساساً، نحن لدینا صراعات سیاسیة داخل المجلس، نعطل المجلس وال نتناقش بقوانین مھمة نعدھا ونقرأھا جیدا بالمضبوط
ونفھمھا ما ھي فوائدھا، ھي أساساً قادمة من الحكومة (50%) اللجنة عملتھا (25%) یعني لم تضف أي شيء بالعكس قللت من النسبة،

.فأخوتي ھذا قانون مھم لنصوت علیھ ونمضي وبدون ھذه الصراعات

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

السید رئیس المجلس طبعاً ھو یحتاج توضیح فعالً مثل ما تفضلوا ھو قانون نافذ، مقترح التعدیل ھو فك ارتباطھ من وزارة المالیة وفك ارتباطھ
بجعلھ مرتبط برئیس الصندوق رئیس ھیأة النزاھة، وھذا أجراء صحیح ألن ھذا یتعلق باسترداد أموال عامة، فعندما تذھب للمالیة سوف تكون

.فیھا إشكاالت اخرى بأعتبار أنھ وزارة المالیة ھي جزء من الحكومة

النقطة المھمة التي ھي فعالً یوجد أموال مسجلة انا سمعت شخصیاً من رئیس ھیأة النزاھة السابق هللا یرحمھ القاضي عزت، النظام السابق
أعطى اموال ألشخاص حتى عقوبات و شركات ذھبوا فتحوا مشاریع واستوردوا بوقتھا للنظام السابق وتوجد كابونات نفط وھذه أیضاً موجودة
مسجلة، صعوبة وصول الى ھذه االموال ألنھ جزء منھا مشتت في دول العالم، و واحدة من االسباب أنھ عدم تعامل الذي بیدھم ھذه األموال أنھ

تخوفھم من السلطات الحكومیة من المالحقة، وأعتقد ھذا القانون ھو مھم حتى نسترجع مالیین الدوالرات، یعني أنا اتذكر لواء في جھاز
المخابرات تكلم عنھ قاضي النزاھة عزت ھو یمتلك (250) ملیون دوالر قال ھذا أذا توفى بحن بعدھا ال نستطیع أن نستعیدھا، قال ھذا اذا توفى
ال نستطیع أن نستعید ألنھ، فأعتقد ھذا القانون مھم یحتاج توضیح الى السیدات والسادة اعضاء لجنة النزاھة، طبعاً وكذلك احد السفراء أیضاً في
النظام السابق مستولى على (3) ملیون دوالر وھذه الـ (3) ملیون دوالر الیوم أوالده یعملون فیھا في دولة معینة، ممكن ھذا القانون یستعید ھذه

.األموال، فقط یحتاج توضیح، ال یوجد في ھذا الموضوع جانب سیاسي ھذا فیھ حفاظ على المال العام

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

أنا سوف أتي على الموضوع من غیر جانب، الجانب التشریعي تكلموا بھ كل اإلخوان، لكن أنا أتكلم على اإلدارة السید الرئیس، أوالً ھیأة
الرئاسة مشكورة الرئیس ونائبیھ یقدمون جدول األعمال قبل أسبوع، وجدول األعمال عندنا وأضافھ یوجد عندنا مجموعة في الھاتف یعطیھا حتى

الرابط القانون الذي سوف یتم التصویت علیة إذا یوجد عندنا جدول أعمال، ویوجد عندنا الرابط الذي فیھ القانون ونحن لم نقرأ شيء منھ ونأتي
إلى المجلس نأخر المجلس، أنا أعتقد یحتاج إلى وقفة على ھذا األمر ھناك من یرغب بأن ال یشرع البرلمان قانون خالل الفصل التشریعي الثاني

لكي یبین للشعب أن البرلمان عاجز عن التشریعات، ھذه یجب أن نقف عندھا یجب أن یحاسب علیھا یجب أن یكون ھناك موقف حقیقي لكل
أعضاء مجلس النواب ھذه سمعة البرلمان العراقي، كل صورة البرلمان العراقي ھناك من یعمل على التأخیر السید الرئیس الرابط عندنا وجدول

.األعمال لدینا مدة أسبوع، وأتي یوم الجلسة ال أقبل أصوت وال أقبل أحضر وأقول ال یعطوني أنا اعتقد یوجد ھناك خالل

-:السید رئیس مجلس النواب –

أ ً أ أ
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.أطلب من القوة السیاسیة تبین رأیك ایضاً في الدائرة اإلعالمیة كقوة سیاسیة تبین رأیكم في الدائرة اإلعالمیة

-:النائب حسن شاكر عودة –

أوالً، ھذا القانون لیس بقانون جدید تعدیل على القانون، ھذا القانون سابقاً موجود ومطروح وتم التصویت علیة لكن أجریت علیة التعدیالت في
.سبیل أن یجري وینفذ من قبل الحكومة العراقیة ھذه النقطة األولى

ثانیاً، األموال التي خرجت من العراق قبل 2003 خرجت بصورة قانونیة یعني العراق خرجھا شرعیة بأسماء تجار وبأسماء ضباط مخابرات
.وبأسماء أفراد

النقطة األخرى یوجد لدینا أموال موجود اتفاقات دولیة مع النظام السابق مع بعض الدول كتسلیح كمعدات كألیات أي شيء موجود مثل ألمانیا
وغیرھا من الدول األخرى البقیة موجود عندھا، ولكن لم ترد ھذه األموال أذا ال بد من أیجاد آلیة وطریقة جدید من أجل أعادة ھذه األموال،

كیف؟ ال بد أن نشرع قانون وھذا القانون ھذا التعدیل لیس أول مرة یطرح قراءة أولى والقراءة الثانیة والیوم التصویت علیة، ال بد ومع
احتراماتي للجمیع أعضاء البرلمان الذي یوجد عند رأي یعطي رأیھ إذا كان سدید من الناحیة القانونیة یعدل، ولكن الیوم وصل إلى التصویت

.وأرجو من السید رئیس المجلس أن یكون ھناك إیضاح من ھذا القانون، ال بد أن نھتم بھ وأنا أعتبر قانون جید في سبیل استرداد أموال العراق

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

یذكرون أعضاء النواب القدامى نحن في الدورة السابقة تم استدعاء كل المدراء العامیین االسترداد األشخاص األساسیین المسؤولین عن ملف
االسترداد، خالل مناقشتنا معھم لماذا لم یتم استرداد وال فلس واحد للدول العراقیة بالرغم من وجود تبلیغات من أشخاص یریدون أن یسلمون
األموال وألنھا أموال مشروعة؟ لدیھا الدول عقود أبرمتھا مع دول توقفت عندما أصبح ھناك أحداث 2003 الیوم علینا أن نستعدھا، تم سؤال

ً لماذا لجنة االسترداد أو صندوق االسترداد لماذا ال یتم استرجاع ھذه األموال؟ یوجد بعض األمور یجب أن تعدل بالقانون، لذلك نحن عدلنا تقریبا
(6,5,4) من ھذه مواد، انتداب قاضي أنتم تعرفون اإلنتربول خالل (60) یوم تنتھي اإلجراءات إذا العراق لم یكتفي ھذه (60) یوم، وبالتالي
تعرفون طرق محاكمنا وروتینھا، ثبتنا انتداب قاضي خاص من الصنف األول یتابع األموال حتى تكون القرارات سریعة، یجب أن یكون ھناك

تقاریر دوریة خالل ثالثة أشھر إلى مجلس النواب، أین ھذه األموال؟ لماذا أصبح ھناك تأخیر؟ أضافة إلى حصر الجھة التي تقوم بعملیة
.االسترداد كلھا أمور لوجستیة لنجاح المشروع الذي حصل في عام 2012

-:النائب نھرو محمود قادر –

تعلیق لإلخوان باللجنة الفقرة المادة (11) منح المكافئات المخبر عن ال یزید (10%) من األموال المسترد، المقترح على أن ال یتجاوز (5)
مالین دوالر من األموال المسترد ھذا الموضوع سوف یحصل ھناك إشكاالت كثیرة، ألنھ یوجد ھناك كثیر من الجھات سوف یساعد جھات غیر

حكومیة أن یتدخلون باتفاقات خارج الحكومة للحصول على ھذه المكافئة، یعني المفروض (5) مالین یحذف ویبقى (10%) فقط، ال یعطون
مجال (5) ملیون سوف یعطي مجال لجھات غیر حكومیة للتدخل بالحصول على ھذا المال وھذا لیس بصالح الحكومة، وأنا أقول لكم یوجد

معلومات یوجد أموال تخص الدول وأنا متأكد من ھذا الموضوع وفي مناطق معینة عندي معلومات على بشكل شخصي تفوق مالیین
الدوالرات، وتوجد جھات كثیرة متداخلین بھذا موضوع أصالً تم صرف أكثر (10) ملیون لغایة اآلن ال یصبح التبلیغ على ھذا الموضوع إذا

أصبح على ھذا الموضوع سوف تتدخل جھات مافیات في ھذا الموضوع، أطلب من أخواني باللجنة أن موضوع على أن ال یتجاوز (5) مالین
.ال یصب بمصلحة المال العام وال الحكومة

-:النائب حنین محمود أحمد قدو –

أنا أتمنى من اإلخوة الحاضرین وھیأة الرئاسة االستمرار بتشریع ھذا القانون والتصویت علیة بشكل إیجابي، كل ما نحاول أن نتقدم خطوة إلى
األمام تكون ھناك خطوات ربما تكون سوء فھم وغیر متعمد بتأخیر تشریع قانون، ھذه القوانین مھم، بالنسبة إلى مجلس النواب العراقي والشعب

.العراقي اآلن ینظر إلى ھذا المجلس بأن عاجز عن تشریع القوانین مھمة، وعلیھ االستمرار بتشریع ھذه القوانین ویتم دراستھا بشكل جید

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذا األمر أصبح نقاش، ونحن في مرحلة التصویت، أذھب إلى الفقرة التي ال یوجد بھ تصویت ألن كل التصویتات تحتاج إلى نصاب، طرح
.موضوع عام للمناقش بخصوص مفردات البطاقة التموینیة

.(الفقرة سابعاً: القراءة األولى لمقترح قانون أعادة منتسبي وزارتي الداخلیة والدفاع إلى الخدمة. ( لجنة األمن والدفاع*

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

.یقرأ القراءة األولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلیة والدفاع إلى الخدمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كتاب الذمة الذي وصل إلى اللجنة المالیة بخصوص القانون الذي تم قبل قلیل التصویت علیھ والتصویت على فقرة واحدة منھ

أ ً أ
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وصل إلى اللجنة المالیة بتأریخ 20/12/2018 الساعة (10:20) صباحاً وتمت قراءتھ قراءة أولى وقراءة ثانیة وبحضور اللجنتین وإن كان
.ھناك من إعتراض على أصل القانون كان من المفروض یعترض علیھ من حیث المبدأ في القراءة األولى أو یرفق بتقریر اللجنتین

.نعم، تفضل

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلیة والدفاع إلى الخدمة

-:النائب عبد الخالق مدحت مالك –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلیة والدفاع إلى الخدمة

-:النائب عباس صروط –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلیة والدفاع إلى الخدمة

-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –

.یكمل القراءة األولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلیة والدفاع إلى الخدمة

-:النائب لطیف مصطفى أحمد –

.یقرأ األسباب الموجبة لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلیة والدفاع إلى الخدمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.توزیع ورقة تثبیت الحضور داخل القاعة وتعتمد ھذه الورقة

.نعم تفضل

.الفقرة الثانیة عشرة: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص مفردات البطاقة التموینیة*

.مقدم الطلب

-:النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي –

إبتداًء، شكرنا وتقدیرنا العالي لرئاسة مجلس النواب والھیأة العامة على قبولھا إلدراج موضوع مفردات البطاقة التموینیة على جدول األعمال ھذا
.الیوم

سیادة الرئیس، كما تعلمون أن مفردات المواد الغذائیة بعد تقلیصھا أصبحت (12) مادة والموازنة لعام 2019 التي جاءت من الحكومة كانت
تریلیون ونصف والمجلس مشكوراً أضاف (200) ملیون للموازنة فأصبحت تریلیون وسبعمائة ملیون دینار عراقي ورغم ھذا المبلغ الكبیر

نستغرب أن وزارة التجارة إلى ھذه اللحظة لم تؤمن مفردات البطاقة التموینیة تحت أعذار واھیة منھا أن الموازنة تأخرت واألموال لم ترصد
وھذا عذر غیر صحیح ألنني أخذت أرقام من وزارة المالیة واألرقام سوف أذكرھا أمام حضراتكم تشیر إلى أن المبالغ قد سلمت إلى وزارة

-:التجارة، المبالغ الخاصة بالبطاقة التموینیة وأذكر على سبیل المثال ثالثة أشھر منھا، مثالً

.الشھر األول لعام 2019 المبلغ المسلم من وزارة المالیة إلى وزارة التجارة ھو (105) ملیون دوالر
.الشھر الثالث لعام 2019 المبلغ المسلم من وزارة المالیة إلى وزارة التجارة ھو (195) ملیون دوالر
.الشھر الرابع لعام 2019 المبلغ المسلم من وزارة المالیة إلى وزارة التجارة ھو (165) ملیون دوالر

.حسناً، إذا كانت األموال موجودة لماذا تتحجج وزارة التجارة بموضوع األموال وموضوع النقل

-:السید رئیس مجلس النواب –

من أین تستورد؟ وزارة التجارة من أین تأتي بالمواد؟ إستیراد، ألیس ذلك صحیح؟

-:النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي –

أعتقد إذا كانت غیر قادرة على اإلستیراد من الخارج توجد أسواق محلیة وبإستطاعتھا تأمین المواد الغذائیة ولو لشھر رمضان واآلن ال ضرورة
ألربعة أشھر، ھذا شھر رمضان تستطیع أن تؤمنھ بھذه المبالغ ومن األسواق المحلیة موجودة وكل المواد الغذائیة التي سأتلوھا علیك ھي
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.(موجودة في السوق (الطحین، الرز، السكر، الشاي، الزیت، الحلیب، العدس، الحمص، الفاصولیاء، التایت، الصابون، الجبن

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أترك العدس

-:النائب رزاق محیبس عجیمي تویلي –

.العدس بشروا بھ قبل ثالثة أشھر ولم یتبین إلى اآلن

-:سیادة الرئیس، لذلك نطالب باآلتي

أوالً: محاسبة المقصر في وزارة التجارة وأفضل إستدعائھم إلى قبة البرلمان لمسائلتھم عن أسباب عدم تأمین مفردات المواد الغذائیة للمواطن
.سیما وأن وزارة المالیة سلمتھم المبالغ

ثانیاً: نطالب بوجوب تحسین نوعیة مفردات البطاقة وإضافة مواد أساسیة أخرى مثل، البقولیات وحلیب األطفال ومعجون الطماطم ومساحیق
.الغسیل

.ثالثاً: نطالب باإلستمرار في توزیع مادة الطحین ألنھا تمثل المرتكز األساسي للعیش

.رابعاً: یفضل تأمین المواد وإعادة النظر بالمشمولین في البطاقة التموینیة

سیادة الرئیس، أكرر مرة أخرى ضرورة محاسبة وزارة التجارة أو المقصرین في وزارة التجارة وإلزامھم بتأمین مفردات المواد الغذائیة قبل
.شھر رمضان

ھم اآلن لم یؤّمنوا شھر من أشھر ھذه السنة، وأنت حضرتك تقول (6) أشھر، حسناً، اآلن وال شھر مؤّمن، وھم یتحججوا بأن وزارة المالیة لم*
.تعطینا أموال وال نستطیع أن نستورد وأنا أخذت األرقام من وزارة المالیة وذكرتھا اآلن وھذه األرقام دقیقة أخذتھا من وزارة المالیة

.شكراً سیادة الرئیس

-:النائبة علیھ فالح عوید اإلمارة –

عفواً، بخصوص موضوع البطاقة التموینیة، سبق وأن قدمت لسیادتكم وإلخوتي وأخواتي أعضاء مجلس النواب موضوع وفي بدء عملنا في
.مجلس النواب

حول زیادة وتحسین مواد الحصة التموینیة وقد تتبعت الموضوع وصوالً إلى األخ وزیر التجارة وتبین أن المبلغ المرصود في الموازنة ال یكفي
إال ألربعة مواد أساسیة وھذه المواد ال توزع على (12) شھر وإنما األغلبیة لــ (6) أشھر والطحین لــ (8) أشھر، أي أن كل المواد التي توزع

.على أفراد الشعب من الحصة التموینیة ھي لیست لسنة كاملة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.النصاب، إحتساب النصاب

-:النائبة علیھ فالح عوید اإلمارة –

وبناًء على ذلك وعلى اإلجتماع مع وزیر التجارة والمعنیین باألمر رفعت مقترح قد تتذكرونھ قبل إقرار الموازنة أن نحاول نزید مبلغ المقرر
لموضوع مواد الحصة التموینیة وأعتقد أنھ أحیل إلى أخذ شيء من مبلغ الطوارئ لزیادة الموادولكن ال زال المبلغ المرصود یكفي ألربعة مواد

.أساسیة والتي ھي (السكر، الزیت، الرز، الطحین) لــ (8) أشھر

.علیھ، تتم مراجعة وزارة التجارة في ھذا األمر لموضوع شھر رمضان

.ومالحظتي حول ما ذكره أخینا النائب األستاذ رزاق أنھ لیست ھناك مبلغ مخصص لــ (12) مادة من مواد الحصة التموینیة

.مع الشكر الجزیل

-:النائب حسن فدعم عسل –

القضیة األخرى السید رئیس المجلس موضوع الطلبة حاجة ُملحة، موضوع طلبة السادس والثالث ودخول البكلوریا، ظروف بعض المحافظات
.التي أصبح فیھا السیول وآالف القرى والمدن أتمنى ان یكون ھناك كتاب للتأكید على وزارة التربیة لغرض الدخول الشامل المتحانات البكلوریا
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-:السید رئیس مجلس النواب –

أعلموني بالنصاب، سوف أعود الى جدول االعمال في التصویتات، في الفصل القادم سوف أقسمھا الى كانتونات، أنا تأخرت بھا أعتذر،
.(النصاب متحقق، النصاب (167)، النصاب (169

.(الفقرة ثالثاً: التصویت على مشروع قانون المدن الصناعیة.(لجنة االقتصاد واالستثمار*

أعود إلكمالھ لكن طالما النصاب متحقق أعود الى اصل الجدول، السیدات والسادة النواب أیضاً ھنالك قرار تم إعداد صیاغتھ بناًء على طلب من
مجموعة من السیدات والسادة النواب وأیضاً بتأیید لجنة التربیة واللجنة القانونیة یتعلق بالتوصیة الى الحكومة بإلغاء العمل بنظام (االحیائي-

التطبیقي) المعتمد حالیاً في الفرع العلمي االعدادي واستبدالھ بالنظام الدراسي المعتمد سابقاً بفرعیھ العلمي واالدبي، تصویت علیھ اآلن؟ جاءني
.ھذا من لجنة التربیة او اللجنة القانونیة قرار نیابي، یأتیني عبر السیاقات

قرار

قرر مجلس النواب بجلستھ الخامسة عشر في ویم الخمیس 2/5/2019 من الفصل التشریعي الثاني السنة التشریعیة االولى الدورة النیابیة
:الرابعة استناداً الى أحكام المادة (59) (ثانیاً) من الدستور أصدر القرار التالي، التوصیة الى الحكومة

اوال- إلغاء العمل بنظامي االحیائي والتطبیقي المعتمد حالیاً في الفرع العلمي اإلعدادي واستبدالھ بالنظام الدراسي المعتمد سابقاً في الفرع العلمي
وایضاً اعتماد النظام السابق في الفرع االدبي واعتباراً من العام الدراسي 2019. لديَّ مالحظة فیما یتعلق 2019/2020 اذا ھم ماضین فكیف
أُعیدھم؟! اعتباراً من السنة القادمة إلغاء العمل بنظامي االحیائي والتطبیقي المعتمد حالیاً في الفرع العلمي االعدادي واستبدالھ بالنظام الدراسي

.(المعتمد سابقاً واعتباراً من العام الدراسي(2020-2019

ثانیاً- التوصیة الى وزارة التربیة بالتشاور مع االقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم برسم السیاسة التعلیمیة والتربویة وتنفیذھا أستناداً إلى
.أحكام المادة (114) (سادساً) من الدستور

.أطلب من السیدات والسادة النواب التصویت بالتوصیة الى الحكومة بھذه المقررات

.(تم التصویت بالموافقة)

.وقّعت اللجنة القانونیة ولجنة التربیة

.لجنة االقتصاد واالستثمار تفضلوا بقراءة مشروع قانون المدن الصناعیة

-:النائب احمد سلیم عبد الرحمن الكناني –

.یقرأ مشروع قانون المدن الصناعیة

سیادة الرئیس مقترح اللجنة ھل یحتاج الى تصویت أم نمضي الى المادة أجمعھا؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إقرأ المادة بأكملھا ومن ثم نصوت على المقترحات المضافة ونصوت على المادة بالمجمل

-:النائب احمد سلیم عبد الرحمن الكناني –

.(یُكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون المدن الصناعیة. سیادة الرئیس اكملت المادة (1

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(المادة (1)، السیدات والسادة النواب أطلب التصویت على مقترح اللجنة (ثالثاً) من المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

.(أیضاً أطلب التصویت على مقترح اللجنة الفقرة (سادساً) من المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)
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.أطلب التصویت على المادة (1) بالمجمل آخذین بنظر االعتبار ما تم التصویت علیھ من مقترحات اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة میثاق ابراھیم فیصل –

.تقرأ المادة (2) من مشروع قانون المدن الصناعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات والسادة النواب، التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

.(المادة (3)، النصاب (184

-:النائب حامد عباس یاسین –

.یقرأ المادة (3) من مشروع قانون المدن الصناعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات والسادة النواب أطلب التصویت على مقترح اللجنة للفقرة (اوالً) من المادة (3

(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (3) بالمجمل آخذین بنظر االعتبار ما تم التصویت علیھ من مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عطوان سید حسن العطواني –

.یقرأ المادة (4) من مشروع قانون المدن الصناعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ال یجوز النقاش أثناء التصویت، السیدات والسادة النواب، وجھة نظرھم ان تبقى في داخل وزارة الصناعة، النص الحكومي الذي جاء من الدورة
السابقة ینص على أن ترتبط بوزارة الصناعة والمعادن، وینص مقترح اللجنة أن ترتبط بوزارة الصناعة والمعادن، اذا لم یمر مقترح النائب

.داخل اللجنة فبإمكان اللجنة ان تمضي بمقترحاتھا

ً .(السیدات والسادة النواب أطلب التصویت على مقترح اللجنة للمادة (4) (اوالً، ثانیاً، ثالثا

.(تم التصویت بالموافقة)

.بإمكانك في نھایة القانون قبل التصویت علیھ بالمجمل، لنمضي، سیادة النائب ال یجوز المناقشة أثناء التصویت ھذا أوالً

.تم التصویت، أطلب إعادة التصویت على ھذه الفقرة

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائب نھرو محمود قادر –

.یقرأ المادة (5) من مشروع قانون المدن الصناعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

(المادة (5) السیدات والسادة النواب أطلب التصویت على مقترح اللجنة للفقرة (رابعاً) من المادة(5

.(تم التصویت بالموافقة)
ً أ
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ً .(أطلب التصویت على المادة (5) آخذین بنظر االعتبار مقترح اللجنة للفقرة (رابعا

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح عبدالكریم راضي الخفاجي –

.یقرأ المادة (6) من مشروع قانون المدن الصناعیة، مع مقترح اللجنة للبند/أوالً

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .(تحدَّث بھا قراءةً، وتحدَّث قراءةً أیضاً في نھایة الفقرة (ممثل عن الھیأة العلیا للتنسیق بین المحافظات)، ھذه (و) ولیست (رابعا

.التصویت على المادة (6)، مقترح اللجنة للبند/أوالً

.(تم التصویت بالموافقة)

.ال یوجد نقاش

.(اللجنة، ھل لدیكم مقترح بأن یكون تعدیل الفقرة/ثالثاً (یحضر ممثل عن المحافظة التي یتم إنشاء مدینة صناعیة فیھا إجتماعات مجلس اإلدارة

-:النائب فالح عبدالكریم راضي الخفاجي –

.نعم ممكن

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .أطلب التصویت على المادة (6)، مقترح اللجنة للبند/ثالثا

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب التصویت على المادة (6) ككل، مع مقترحات اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى أحمد فرج العیثاوي –

.یقرأ المادة (7) من مشروع قانون المدن الصناعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (7

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى أحمد فرج العیثاوي –

.یقرأ المادة (8) من مشروع قانون المدن الصناعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (8

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى أحمد فرج العیثاوي –

.یقرأ المادة (9) من مشروع قانون المدن الصناعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (9
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.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یحیى أحمد فرج العیثاوي –

ً .یقرأ المادة (10) من مشروع قانون المدن الصناعیة، مع مقترح اللجنة للبند/ثانیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .أطلب التصویت على المادة (10)، مع مقترح اللجنة للبند/ثانیا

-:(النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي (نقطة نظام –

.(المقترح (یعد عدم الرد على الطلب خالل المدة المنصوص علیھا من ھذه المادة مقبوالً

الصحیح أن یكون مرفوضاً، ألنھ أعطى حق الطعن في الفقرة التي تلیھا، فلدیھ حق أن یطعن، أما عدم الرد فقد یكون تأخیراً، أو إھماالً من
.موظف، فبالتالي تعتبر ھذا موافقة، ھذا قد یكون فیھ تضییع لشروط وضوابط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المفروض أن الجھة المعنیة (مجلس اإلدارة) یجیب عندما یقدم الطلب

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

.لو فرضنا أنھ تأخر فسوف یضیع حق الدولة، أما إذا ُرفض ھذا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الدولة ھي تجدد الوقت

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

.إسمح لي سیادة الرئیس، ال، قد یتلكأ موظف أو یھمل، بینما إذا ُعدَّ رفضاً، فحقُّھ محفوظ، یذھب لیطعن

-:السید رئیس مجلس النواب –

إذا أطال لمدة خمس سنوات؟

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

ً .ال، حقُّھ محفوظ، یذھب لیطعن، ھي (30) یوما

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال یُقبل الطعن، ألنھ ال یوجد قرار

 

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

.خالل (30) یوماً إذا لم یجب، فیعتبر ھذا رفضاً، یذھب لیطعن

-:السید رئیس مجلس النواب –

الطعن فیما لو یوجد قرار بالقبول أو الرفض، إذا لم یعطوه قراراً أصالً، بماذا یطعن؟

-:النائب عمار طعمة عبدالعباس الحمیداوي –

.إذا لم یعطوه جواباً، ُعدَّ حكماً، ھذا رفض، فیذھب لیطعن، ألن ھذا رفض

-:السید رئیس مجلس النواب –



5/9/2019 محضـر جلسـة رقـم (15) الخمیس (2/5/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/05/02/محضـر-جلسـة-رقـم-15-الخمیس-2-5-2019-م/ 11/16

.مقترح اللجنة ھذا سأعرضھ للتصویت، وللمجلس ما یرتأیھ

ً .أطلب التصویت على المادة (10)، مقترح اللجنة للبند/ثانیا

.(تم التصویت بالموافقة)

ً .أطلب التصویت على المادة (10) ككل، مع مقترح اللجنة للبند/ثانیا

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة میادة محمد إسماعیل –

.تقرأ المادة (11) من مشروع قانون المدن الصناعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (11

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة میادة محمد إسماعیل –

ً .تقرأ المادة (12) من مشروع قانون المدن الصناعیة، مع مقترح اللجنة للبند/ثالثا

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .أطلب التصویت على المادة (12)، مقترح اللجنة للبند/ثالثا

.(تم التصویت بالموافقة)

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .أطلب التصویت على المادة (12) ككل، مع مقترح اللجنة للبند/ثالثا

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة دیالن غفور صالح –

.تقرأ المادة (13) من مشروع قانون المدن الصناعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (13

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائبة دیالن غفور صالح –

.تقرأ المادة (14) من مشروع قانون المدن الصناعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (14

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب مازن عبد المنعم جمعة –

.یقرأ المادة (15) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون المدن الصناعیة
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات السادة النواب، التصویت على مقترح اللجنة للبند أوالً من المادة (15

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.(التصویت على الفقرة أوالً من المادة (15

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (15) بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة)

المطور لیس لھُ حق التملیك ألمالك الدولة، سقطت، بقي فقط النص األصلي الذي ھو حق استئجار وتأجیر العقارات في المدینة الصناعیة
.والمساطحة علیھا مدة ال تزید عن (50) سنة قابلة للتجدید مرة واحدة

-:النائبة نسرین فاضل رحم –

.تقرأ المادة (16) من مشروع قانون المدن الصناعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (16

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة نسرین فاضل رحم –

.تقرأ المادة (17) من مشروع قانون المدن الصناعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (17

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة نسرین فاضل رحم –

.تقرأ المادة (18) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون المدن الصناعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .(التصویت على المادة (18) مقترح اللجنة (أوالً، ثانیاً، ثالثا

.(تم التصویت بالموافقة)

المادة (18) أُلغیت وأضیفت وأصبحت عبارة عن بنود (أوالً، ثانیاً، ثالثاً)، صوتنا علیھا بالكامل، كل المادة صوتنا على مقترح اللجنة ولیس على
ً .(األصل ببنودھا الثالث (أوالً، ثانیاً، ثالثا

-:النائبة نسرین فاضل رحم –

.تقرأ المادة (19) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون المدن الصناعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (19

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب نوفل شریف جودة –
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.یقرأ المادة (20) من مشروع قانون المدن الصناعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (20

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب نوفل شریف جودة –

.یقرأ المادة (21) من مشروع قانون المدن الصناعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (21

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب نوفل شریف جودة –

.یقرأ األسباب الموجبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.(سقط سھواً في المادة (18) مقترح اللجنة (ثالثاً) إضافة (وحصراً الستخدامات المشروع الصناعي

ً .التصویت علیھا وفي ثانیاً أیضا

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون المدن الصناعیة)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إكمال التصویت على مشروع قانون إسترداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

.یقرأ المادة (2) مقترح اللجنة البند سادساً من مشروع قانون إسترداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012

.یقرأ المادة (2) مقترح اللجنة البند أحد عشر من مشروع قانون إسترداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على مقترح اللجنة البند سادساً من المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

.(التصویت على مقترح اللجنة البند أحد عشر (أ) من المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (2) بالمجمل آخذین بنظر االعتبار مقترحات اللجنة التي تم التصویت علیھا

.(تم التصویت بالموافقة)



5/9/2019 محضـر جلسـة رقـم (15) الخمیس (2/5/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/05/02/محضـر-جلسـة-رقـم-15-الخمیس-2-5-2019-م/ 14/16

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

.یقرأ المادة (3) من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.یكمل قراءة المادة (3) مقترح اللجنة من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012

.من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (3) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.یقرأ المادة (4) من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (4) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

.یقرأ المادة (5) من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (5) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.تقرأ المادة (6) من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (6) مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.تقرأ المادة (7) من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (7

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.تقرأ المادة (8)، مادة مضافة من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.التصویت على المادة (8) المضافة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب حسن شاكر عودة –

.یقرأ المادة (9)، مادة مضافة من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنتظروا قلیالً، یدعم مجلس إدارة الصندوق ھیأة النزاھة بالمعلومة الالزمة في سبیل أسترداد أموال العراق التي ُھِربَت، أصل القانون یتحدث قبل
.عام 2003

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

.ھذا القانون لیس لھ عالقة بعد عام 2003

-:السید رئیس مجلس النواب –

كیف یكون لما بعد عام 2003؟

-:النائب ھشام عبد الملك علي سھیل –

.لكن إذا بعد البحث والتحري وجدوا معلومات بعد 2003 یتم تزوید ھیأة النزاھة بھا فقط

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فقط للتأكید ھذا القانون یتعلق باألموال قبل عام 2003 بما یخص المكافأت وغیرھا، ولكن في حال ورود معلومات أثناء التحقیق

.التصویت على المادة (9) المضافة

یدعم مجلس إدارة الصندوق ھیاة النزاھة بالمعلومات التي تتوفر لدیھ في سبیل استرداد أموال العراق التي ُھِربَت بسبب عملیات الفساد بعد عام)
2003).

.التصویت على المادة المضافة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب لیث مصطفى حمود الدلیمي –

.یقرأ المادة (10)، مادة مضافة من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (10) المضافة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة نھلة جبار خلیفة الفھداوي –

.تقرأ المادة (11)، مادة مضافة من مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012

.تقرأ األسباب الموجبة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (11) المضافة

.(تم التصویت بالموافقة)
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لغرض أسترداد أموال العراق قبل عام 2003 وتشجیع المتعاونین ومنح صالحیات اوسع ألدارة الصندوق وتزوید مجلس النواب بنسخ من
.التقاریر ُشِرع ھذا القانون

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.اكثر من (250) واجھة وشركة موجودة ألزالم النظام السابق، بالتالي نطالب بالتعدیل إلضافة ھیأة المسألة والعدالة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.موجودة

.التصویت على األسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة على مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012)

الجلسة مستمرة إلى یوم السبت، قُِدم طلب لي اآلن سبق وأن تقدم بھ عدد من السادة النواب أكثر من (65) نائب لطرح موضوع عام للمناقشة
یتعلق باألعتداء في محافظة كركوك، ھل یوجد اعتراض على إضافتھ على جدول األعمال ومناقشتھ في الجلسات المستمرة؟ ال یوجد أعتراض،

.تتم إضافة ھذه الفقرة بناًء على طلب كتلة صادقون

.الجلسة مستمرة إلى یوم السبت الساعة الواحدة ظھراً

.ُرفعت الجلسة الساعة (5:00) عصراً


