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محضـر الجلسـة الجلسـة رقم (16) السبت (4/5/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

 

محضـر الجلسـة الجلسـة رقم (16) السبت (4/5/2019) م

 

 

ً .عدد الحضور: (196) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (1:45) بعد الظھر

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

.الجلسة مستمرة

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید عمار یاسر (موظف –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.األستاذ عمار، إبقى معنا

السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، لبلوغ نصاب الحضور (191) ترفع الجلسة المستمرة ونفتتح جلسة أخرى لكي یتم إحتساب ھذه الجلسة
.بعددھا، بعدد الحضور

 

*****(ترفع الجلسة المستمرة)*****

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.بسم هللا الرحمن الرحیم

أل أ ً
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.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة عشرة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي الثاني

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید عمار یاسر (موظف –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(الحضور (196

.جدول أعمال الجلسة الــ (16) لیوم السبت الموافق 4/ آیار/ 2019

الفقرة أوالً: التصویت على مشروع قانون تعدیل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997. (لجنة اإلقتصاد واإلستثمار، لجنة الثقافة واإلعالم*
.(والسیاحة واآلثار

قبلھا، تأجیل؟

.افتح لـ(15) دقیقة مناقشات ومن ضمنھا، إخواني، طلب التأجیالت على جدول األعمال، ومن ضمنھا رؤساء اللجان حتى نستثمر الوقت

.نعم، إخواني الھدوء رجاًء

-:النائب صباح فالح جلوب الساعدي –

یقیناً أن مجلس النواب یعبر عن حالة للشعب العراقي ككل وخصوصاً أن في مجلس النواب تمت قراءة بیان لسماحة حجة اإلسالم والمسلمین
الزعیم العراقي السید مقتدى الصدر (أعزه هللا) وھذا البیان كان یتضمن حلول حقیقیة لما تمر بھ المنطقة من جھة ولما یمر بھ العراق كوضع

.خاص ما بین الصراع اإلیراني، األمریكي الصھیوني، وبالتالي نعتقد أن ھذا البیان كان فیھ كثیر من الحلول

سیدي الرئیس، إستمرار التجاوزات من البرلمان البحریني على سماحة حجة اإلسالم والمسلمین السید مقتدى الصدر، أمر مرفوض ویحتاج إلى
.موقف نیابي من رئاسة المجلس

نحن نستطیع ككتل سیاسیة متنوعة وكأعضاء یرلمان بینوا تعاطفھم وبینوا وقفتھم المشرفة مع سماحة السید الصدر وبیانھ بإتجاه تجاوزات وزیر
الخارجیة البحریني ولكن أن یصل األمر إلى تجاوز برلمان البحریني بأكملھ على سماحة حجة اإلسالم والمسلمین نحتاج إلى موقف نیابي واضح

.في ھذا األمر وأحد أھم ھذه المواقف لیس فقط إنكار ھذه التجاوزات والوقوف بوجھھا بل یحتاج إلى تفعیل بیان سماحة السید الصدر

أدعو رئاسة المجلس إلى دعوة الرئاسات الثالث إلى إجتماع عاجل لتداول بیان سماحة السید ووضع الحلول على موضع التطبیق باإلتفاق مع
الحكومة، ھذا األمر ال یمكن أن یكون  فقط باإلستنكار والشجب أحتاج إلى موقف عملي وأن البیان لیس مصلحة شخصیة للسید الصدر وال

.لتیاره وال لواقع اإلجتماعي والسیاسي بل ھو للعراق ككل وللمنطقة ككل

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ونحن نثني على ما تفضلت بھ وأن الرموز الوطنیة والدینیة والسیاسیة في العراق ھي محط إحترام وتقدیر ولن یسمح البرلمان العراقي في أي
فقرة من فقرات البیان بالتجاوز على ھذه الرموز وكذلك ندعو الحكومة العراقیة ورئاسة الجمھوریة إلى عقد جلسة طارئة للحد من ھذه

.التصرفات غیر الالئقة وغیر المقبولة من قبل ما یسمى بممثلي الشعب في البحرین

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

.سیادة الرئیس، نحن رفعنا الفقرة ورفعت في وقتھا، فقرة حل مجلس محافظة نینوى ورفعت من جدول یوم الخمیس

أوالً: الفقرة التي تخص حل مجلس محافظة نینوى رفعت من جدول األعمال لیوم الخمیس ولو أننا استمرینا بإعتبار أستؤنفت الجلسة من یوم
الخمیس إلى یوم السبت ولو إستمرینا فال یحق لنا أن نتكلم أنھ لماذا لم توضع الفقرة على جدول أعمال الخمیس ألنھ إستئناف جلسة وبما أن

.جنابك رفعت الجلسة وبدأنا بجلسة جدیدة، أنا أطلب من ضمن فقرات جدول األعمال حل مجلس محافظة نینوى

ثانیاً: بغض النظر عن قانونیة األمر أو عدم قانونیة األمر، نحن والمستشارین في مجلس النواب قالوا إجراء حل مجلس المحافظة سلیم عن
طریق مجلس النواب بإعتبار الثلث التي كانت سابقاً توجد أزمة قانونیة ثلث أعضاءه، من المقصود؟ مجلس المحافظة؟ أم مجلس النواب؟

.المستشارین القانونیین قالوا لي مجلس النواب یقصدون بالثلث، الفقرة توضع
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سیادة الرئیس، نحن بین أمرین، إما أن نصوت على الفقرة ونرى ھل یمضي القرار بالتصویت؟ أو ال یمضي؟ أو ال نجعل فقرة حل مجلس
محافظة نینوى لإلبتزاز السیاسي، نحن صمام األمان للبلد ، البرلمان صمام األمان، لذا نحن یجب أن نبعد مجلس النواب عن كل الصفقات

.السیاسیة

سیادة الرئیس، أتمنى على جنابك، أو تجیبون واآلن ترسلون على المستشارین القانونیین وتقولون لنا أن اإلجراء لیس صحیح، حل مجلس
.المحافظة عن طریق البرلمان لیس صحیح حتى نسكت أو تقولون أن المستشارین كالمھم واضح ونعرض الموضوع على مجلس النواب

سیادة الرئیس، آخر كلمة وأریدك أن تنتبھ لي، نبعد مجلس النواب عن الصفقات السیاسیة وال یكون ھذا الموضوع موضوع إبتزاز سیاسي أو
.نعرض الموضوع ونقول ھذا والقضیة لیست من صالحیتنا، ھذا الذي أریده منك

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.نحن نتبع السیاقات القانونیة في مجلس النواب بھذا الموضوع وموضوعات أخرى

-:النائب حسن جالل محمد –

.سیدي الرئیس، یوم 2/5 تم تقدیم طلب إلى رئیس مجلس النواب حول تأجیل قانون (21) لسنة 1997

.السید الرئیس طلب مني المدة فكتبت لھ مدة أسبوعین

-:النائب رائد جاھد فھمي –

قبل أیام إحتفلنا باألول من آیار وصدرت تصریحات من السید رئیس مجلس النواب والسید نائب رئیس مجلس النواب وعدد من المسؤولین تشیر
إلى تأییدھم بإصدار تشریعات تحسن من أوضاع العاملین والعمال والواقع اإلقتصادي، وتأسیساً على كل ذلك وبناًء على المطالب التي تطرحھا
النقابات والطبقة العاملة عموماً أقترح أن تعتمد الخطوات التالیة المطلوبة، على الصعید التشریعي، ھناك العدید من القوانین والتشریعات النافذة

تتعارض مع قانون رقم (87) لسنة 2017 الذي أقر مؤخراً والذي یتضمن المصادقة على إنضمام العراق إلى إتفاقیة منظمة العمل الدولیة
.وإتفاقیة الحریة النقابیة وحمایة الحق في التنظیم النقابي

.لذا، نأمل أن تلغى تلك القوانین والتشریعات كقانون التنظیم النقابي للعمال رقم (52) لسنة 1987 والقرار (150) لسنة 1987

كما ینبغي تطبیق قانون العمل رقم (37) لألسف وإلى اآلن رغم اإلجراءات التي أتخذت ولكن في كثیر من المشاریع ال زالت بسبب ضعف
.الرقابة یجري تجاوزھا

كما ندعو إلى تشریع قانون جدید للتقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال وفي المجال اإلقتصادي عموماً أقول ینبغي وضع حد أو على األقل إیقاف
عملیة خصخصة قطاع الخدمات السیما في میدان التعلیم والصحة والكھرباء إضافةً إلى تشغیل شركات القطاع العام وقطاع الدولة وتحریك

.اإلقتصاد الوطني

-:النائب خلف عبد الصمد خلف –

السید رئیس الجلسة، شيء طبیعي كل قانون، تشریع قانون أو تعدیل قانون، أول خطوة أن یأتي على اللجنة المختصة وللمرة الثانیة ومع األسف
نتفاجئ اآلن في جدول األعمال رابعاً، ھناك قراءة أولى لمقترح تعدیل قانون مؤسسة الشھداء رقم (20) لسنة 2016 ولم نستلم نسخة منھ في

.لجنة الشھداء

.لذلك، أطالب برفع ھذه الفقرة إلى أن تصل إلى لجنة الشھداء ثم تدرج بعد ذلك

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.الفقرة رابعاً: ترفع الفقرة رابعاً من جدول األعمال لھذه الجلسة باإلتفاق مع اللجنة القانونیة*

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

الموضوع األول: كما تعلمون بسبب األمطار والسیول التي حدثت وتدخل السماء الذي كان حاضراً وھو إن شاء هللا نعمة للشعب العراقي ولكن
تضرر كثیر من الفالحین في عموم العراق والبصرة خاصة ألكثر من (50) ألف دونم، والیوم لدینا مشاكل في عموم العراق وخصوصاً في

محافظة البصرة كما تعلمون صدر قرار من مجلس الوزراء بتعویض الفالحین إال أنھ لم یعوض الفالحین عن األضرار التي لحقت بھم وأعتقد
.المشاكل الیوم للفالحین بما یتعلق بالوقود والكھرباء والبذور واألسمدة والحراثة والفالحین والعمال والمكائن

.سیادة الرئیس، لذلك نحتاج إلى كتاب من مجلس النواب لحث رئاسة الوزراء

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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.الحكومة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.نعم للحكومة لحثھم على تعویض الفالحین وإنصافھم

الموضوع الثاني: أیضاً مھم جداً، كل البیانات وأیضاً في كل التقاریر وفي كل المواقف ھو تعویض المناطق المتضررة، نعم ھذه مناطق
متضررة والمناطق التي تضررت من اإلرھاب یجب أن ننصفھا ولكن مناطق المحررین والمناطق الصامدة وعلى وجھ الخصوص آمرلي ال

یوجد فیھا شارع وال یوجد فیھا مستشفى وال توجد فیھا بنى تحتیة وكأنما الحكومة أعطت رسالة وعقوبة إلى المناطق التي صمدت بوجھ داعش،
حدیثة وآمرلي والضلوعیة وبالتالي یوم أمس طبعاً كنت في زیارة إلى قضاء آمرلي یفتقر إلى كل المقومات التي یصدق علیھا وتستحق العیش

.الكریم

لذلك، أتمنى وأطلب من رئاسة مجلس النواب بحث الحكومة على إنصاف المناطق التي صمدت بوجھ داعش وخصوصاً آمرلي الصمود والتي
.على صبرھا وصمودھا كسر اإلرھاب، وھذه مناطق متضررة

أیضاً مع مالحظة مھمة التي الحظتھ یوم أمس وشاھدتھ، إلى اآلن عوائل الشھداء لم تكتمل معامالتھم، إلى اآلن (300) كیلومتر حتى یصل إلى
مركز المدینة بسبب جسر متضرر في ھذه، وأنا عندما أتحدث عن ھذه المأساة ھي مأساة كبیرة حصلت في المناطق الصامدة والتي عوقبت من

.الحكومات بسبب صمودھم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

یوم أمس األخ السید رئیس مجلس النواب في زیارتھ إلى محافظة صالح الدینالعزیزة أكد في كلمتھ على تعدیل قانون رقم (20) لشمول أشخاص
.أكثر من المعنیین بھذا القانون

-:النائب مظفر إسماعیل شتیوي الوائلي –

سیدي الرئیس، یوجد كتاب صادر من وزارة الداخلیة وقیادة شرطة البصرة بنقل منتسبي حمایة منشآت البصرة إلى المحافظات الجنوبیة وھذا
إجحاف بحق آھالي البصرة وبحق منتسبي حمایة منشآت البصرة ویوجد في البصرة أكثر من (11) فوج قتالي وھذه الوحدات لیست قتالیة، لذلك

.أطالب رئاسة مجلس النواب بالتدخل إللغاء نقل أكثر من (5000) منتسب موجودین في حمایة المنشآت

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

أوالً: في تصویت سابق صدر أمر نیابي من قبل مجلس النواب بتصویت أعضاء مجلس النواب حول تشكیل لجنة في حادثة حریق المشردات
قبل (4) أشھر، نرید أن نعرف نتائج التحقیق، نتائج اللجنة التحقیقیة وإلى اآلن لم ترفع توصیات إلى مجلس النواب لغرض المصادقة علیھا من

.قبل مجلس النواب، اللجنة التحقیقیة ولمدة (4) أشھر كانت عاكفة على ھذا األمر

ثانیاً: في إشارة ثانیة حول تصویت المجلس أیضاً على لجنة تعدیل النظام الداخلي وعملت اللجنة بشكل دؤوب وأنا واحدة من أعضاء ھذه اللجنة
.ولكن حدث بعض التلكؤ في إنعقاد أو إستئناف عمل لجنة النظام الداخلي

أرجو من جنابك الكریم أن توعز إلى السید رئیس اللجنة وأعضاء اللجنة بإستئناف عملھم ألن النظام الداخلي وتعدیالتھ أمر مھم جداً في عمل
.مجلس النواب

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

نثني على كالم السیدة النائبة وأدعو رئیس اللجنة البرلمانیة الخاصة بالتحقیق بإیواء المشردات إلى توضیح اآلن إذا موجودة وإذا لم تكن موجودة
.فأحد أعضاء اللجنة

.أما بالنسبة للنظام الداخلي، فسوف نعطي إلى السید رئیس اللجنة األخ النائب صباح الساعدي

.اللجنة التحقیقیة الخاصة بالمشردات، الست ھیفاء لك دور وللشیخ صباح دور بالوضع ألن السؤال وجھ إلیكم

 

 

-:النائبة علیة فالح عوید اإلمارة –

عفواً سیدي الرئیس، منذ أكثر من إسبوعین ودخلنا في األسبوع الثالث رفعنا مقترح موضوع الدخول الشامل لطالب الثالث المتوسط والسادس
والخارجي وقد رفعتھا لجنة التربیة النیابیة إلى وزارة التربیة وقد تكلمت مع السید وزیر التربیة وقال أنھ سیقوم بإستضافتنا في إجتماع ھیأة

.الرأي
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سیدي، لألسف إلى اآلن لم یكن ھناك رد تحریري على مجلس النواب بھذا األمر الذي ھو في غایة األھمیة ویھم شریحة كبیرة من الطالب ومن
.اآلھالي

.لذا، أرجو، وأنا تكلمت مع سیادة الرئیس في جلسة یوم الخمیس وإتفقنا على نرفع توصیة الیوم

سیدي، أرجو تفضلكم بالموافقة على أن نرفع توصیة الیوم من مجلس النواب بھذا الشأن ألن الوقت قد إنتھى وقد تتحجج ھیأة الرأي بموضوع
.مضي الوقت وقد تعمدت في ذلك وأكون شاكرة لفضلكم

-:النائب برھان كاظم عبد هللا المعموري –

ستة أشھر على عمر الحكومة وستة أشھر على التصویت للبرنامج الحكومي، الیوم مجلس النواب فلیكن اكثر صراحة، متھم بالتقصیر، القضیة
مسألة تخص الحكومة ومسألة تخص برنامجھا الحكومي الذي ألزمت نفسھا بھ ، بالتالي الیوم یجب أن یكون لنا موقف تجاه السید رئیس مجلس

الوزراء ووزرائھ وحكومتھ، نقترح ان تكون ھناك استضافة للسید رئیس مجلس الوزراء والوزراء المعنیین لتقییم اإلداء وأطالع الشعب العراقي
.على ما انجزتھ الحكومة خالل ستة أشھر، حتى یكون لنا دور لمجلس النواب في متابعة البرنامج الحكومي والسید رئیس الوزراء

-:النائبة نورس كامل عطیة الكریطي –

أود أن اطرح على سیادتكم وعلى السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب أمر في غایة الخطورة یجري في محافظة بابل،ھو أنعدام الخدمات
وأستشراء الفساد وخاصة في دائرة صحة بابل وأھمال كبیر یتسبب في فقدان أرواح العدید من المواطنین یومیاً ومنھا مستشفى الحلة التعلیمي

التي یدخلھا المواطن مریض ویخرج منھا جثة ھامدة بسبب عدم توفر أجھزة االنعاش في شعبة العنایة المركزة حیث تم التطرق لذلك من خالل
مؤتمر صحفي عقدتھ خالل األیام الماضیة بسبب شكاوى عدیدة تلقیناھا من المواطنین عن موت ذویھم امام أعینھم، وھنالك مطالعات وصور
حیث إن إدارة المستشفى (DC) تثبت الكالم، اي إن ھناك مطالعات تثبت بوجود أربع أجھزة انعاش حقیقیة والباقیة أجھزة انعاش صدمة ھي

بدالً من أن تھتم بالمرضى وتحسن خدماتھا وإیقاف ما یجري بداخلھا من امور عدیدة بعیدةً عن الشرع والقانون فقد تم إعداد تقریر صحفي یفتقد
إلى المھنیة مفبرك ومدفوع الثمن من قبل إدارة المستشفى وأحد الصحفیین من خالل أظھار صور أجھزة من مستشفى آخر على إنھا صور

للمستشفى المذكور بالتواطؤ مع أحد الصحفیین، ھنا یتبین حجم الفساد المستشري في ھذا المكان الذي من المفترض ان یكون للخدمات األنسانیة
ولیس لقتل الناس والتالعب بأرواحھم، لذا أدعوك سیادة الرئیس اإلیعاز إلى وزارة الصحة ألتخاذ األجراءات الالزمة والعاجلة حیال ھذا

.الموضوع

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.نوجھ عنایة السید رئیس لجنة الصحة الدكتور (قتیبة) في ھذا الموضوع، أرجو األختصار ألن لدینا تصویتات

 

 

-:النائب مثنى امین –

ھناك قضیة تحتاج منا إلى وقفة، جادة حقوق الفالحین في أقلیم كوردستان لألعوام (2014، 2015، 2016)، ھناك عشرات الملیارات لم تدفع
ھؤالء الفالحین جاءوا إلى بوابة مجلس النواب وتحشدوا وقمنا بأستقبالھم، وأستقبلھم السید رئیس الجمھوریة، تحدثنا مع السید رئیس الوزراء

والسید وزیر المالیة والسید وزیر التجارة والسید وزیر الزراعة ومع السید األمین العام لمجلس الوزراء، وھذه المسألة تذھب وتعود منذ سنین،
ھذا الذي یحدث في الحقیقة ھو عبث في حقوق المواطنین وتجني وظلم ال یمكن السكوت علیھ، أرجو من ھذا المجلس الموقر أن یضع حداً لھذا
العبث وھذا التجني والظلم، نحن نتحدث عن أفقر المواطنین الذین یعتمدون بقوتِھم على عرق جبینھم في الحقول والمزارع، یجب أن نستضیف
السادة الوزراء المعنیین لكي یقولوا لنا كلمة، ألننا  نشعر بالخجل من مقابلة ھؤالء المواطنین الذین قابلناھم ومنذ سنین منذ الدورة الماضیة نحن

نتكلم بھذا األمر، بدأنا بعام 2014 حیث تم قطع ھذه المستحقات ومن ثم 2015و 2016، والزلنا نحن اآلن في عام 2019 ونحن نتكلم عن
ھذا الموضوع، وأقسم بأ� أنني ال أفھم من السادة الوزراء الذین یجیبونني ماذا یریدوا ان یقولوا؟ ھل فعالً في نیتھم حل لھذه المشكلة ھل ھذا

ً .المجلس سیضع حد لھذا األستھتار؟ أرجو ان نسمع ذلك قریبا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.تتم أستضافة السید وزیر الزراعة والسید وزیر التجارة من قبل اللجنة المالیة

-:النائب ھوشیار عبد هللا –

فیما یخص ھذه الجزئیة التي تفضل بھا زمیلي السید النائب الدكتور (مثنى)، ھناك مبالغ مخصصة من قبل وزارة التجارة والسید وزیر التجارة
لیس لدیھ أي إشكال لصرف ھذه المستحقات، ولكن اإلشكالیة ینتظر موافقة السید رئیس الوزراء، أقترح من جنابكم ھیأة الرئاسة أن تخاطبوا

مكتب السید رئیس مجلس الوزراء حول ذلك، وإن ھناك اموال وھناك تخصیصات ولكن القرار بید السید رئیس مجلس الوزراء ونحن ننتظر
.موافقتھ

أل ً
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ثانیاً: فیما یخص قضیة األستعجال في مجموعة من القوانین والتصویت على مجموعة من القوانین وخاصة فیما یخص التصویت على قانون
صندوق أسترداد األموال المھربة، ھذا مثل واألمثال تضرب وال تقاس، في الدورة السابقة تم طرح ھذا الموضوع للمناقشة من أجل فقرة واحدة
فقط وھي قضیة فتح ھذا المجال والقانون شامل ومفتوح تخص األموال المھربة بعد عام 2003، ولكن قضیة األستعجال والتصویت على ھذا

.القانون بدون جدوى أنا اعتقد واحد من اھم األخطاء التشریعیة داخل مجلس النواب

ثالثاً: قضیة مجموعة من القوانین الرصینة الفیدرالیة الوطنیة تحتاج إلى الوقت، مجموعة من القوانین الرصینة في تاریخ الدولة العراقیة كان
یحتاج إلى اكثر من عشر سنوات أو أحد عشر سنة أو ثالثة عشر سنة، ونحن نستعجل فقط من أجل التشریع كماً ولیس نوعاً، وھذه مشكلة
حقیقیة وجنابك تعرف تماماً أمام فوضى تشریعیة ونحتاج إلى نوع من التریث، ھناك ترھل في المؤسسات ونحتاج إلى دمج مجموعة من

.المؤسسات، بالتالي قضیة االستعجال لمجموعة من القوانین مشكلة

 

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.لدینا جلسة ولدینا تصویتات، فإذا تبقى المداخالت نعقد جلسة مفتوحة للمداخالت، وجمیع النواب یطلبون مداخلة نحن لدینا جدول أعمال

-:النائب ھوشیار عبد هللا –

على سبیل المثال، فیما یخص قانون اإلدارة المالیة، حسب رأي مجموعة من المختصین ھذا القانون بعد الدستور العراقي من اھم القوانین، نحن
نحتاج إلى وقت اكثر وضروري جداً أن تكون ھناك فسحة من المجال، لیس من الصحیح یومیاً یكون ھناك درج ھذا القانون على جدول األعمال

بدون أي تنسیق مع السادة رؤساء اللجان، كل ما أطلبھ من جنابكم ھیأة الرئاسة الموقرة أن یكون ھناك تنسیق بینكم وبین رؤساء اللجان لوضع
.قضیة جدول األعمال

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

نحن مع القوانین المھمة وذات األثر الكبیر على المجتمع وعلى الدولة أن تاخذ السیاق المعمول بھ من النضج واألثراء والحوار والنقاش مع
.اللجان المختصة فضالً عن الجھات القطاعیة

-:النائب مضر معن صالح الكروي –

أتمنى من اللجان أن یكون ھناك تعاون بینھم وتنسیق، الیوم نتفاجأ في جدول األعمال ادراج القراءة األولى لمقترح تعدیل قانون مؤسسة الشھداء،
نحن خالل أشھر سابقة قدمنا أكثر من طلب وجمعنا تواقیع أكثر من (50) نائب من أجل تعدیل ھذا القانون، نحن ال نرید أن یكون ھناك تعدیالت

وفق األنتقائیة في المواضیع، لدینا مشاكل في كل المحافظات في ھذا القانون اتذكر اجتمعت معك وذكرت لك مشكلة حقیقیة نعاني منھا في
محافظة دیالى باإلضافة إلى بقیة المحافظات، لدینا باألالف العوائل التي ممتلكاتھم تدمرت نتیجة األرھاب نتیجة داعش وإلى اآلن لم یستلموا أي

.تعویض، لدینا اللجان الفرعیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أكدنا على ضرورة الحوار مع رؤساء اللجان وأعضاء اللجان حول تمریر القوانین ألنھ فیھ فائدة كبیرة، لجنة األمن والدفاع النیابیة فیما یخص
الفقرة ثانیاً، التصویت على قانون المرور، كون الفقرة أوالً قُِدم فیھا طلب سابق للسید رئیس المجلس بتأجیل التصویت على مشروع قانون تعدیل
قانون الشركات، لجنة األمن والدفاع النیابیة، قبل أن تبدأ لجنة األمن والدفاع النیابیة، لدینا محور جلسات، لدینا جدول جلسة وفیھ محاور یجب أن

.نمضي فیھ

الشیخ (صباح) توجھت لكم لجنة تعدیل النظام الداخلي واللجنة التحقیقیة الخاصة بالمشردات، قبل أن تبدأ لجنة االمن والدفاع بالقراءة لدیكم دقیقة
.لكل نائب، حتى تجیبوننا ما الذي جرى على لجنة تعدیل النظام الداخلي

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس األمین –

السؤال حول اللجنة التحقیقیة الخاصة بحادثة دار اإلناث المشردات في األعظمیة، بعد أن تمت الموافقة على تشكیل اللجنة في 12/1/2019
وضعت اللجنة تقریراً كامالً كخطة عمل وقمنا بالكثیر من األجراءات والزیارات إلى موقع الحادث واللقاء بالفتیات الناجیات وأستضفنا عدد من
االخوات المسؤوالت منھا مدیرة عام دار األصالح والمدیرة المباشرة وعدد من الحراس، وأستضفنا أیضاً مفوضیة حقوق األنسان وأستمعنا إلى

موقفھم وطالبنا جھات عدیدة بأرسال تقاریرھم النھائیة حول الحادث، وكانت الجھات المشتركة في ھذه القضیة التحقیقیة ھي وزارة العمل
والشؤون األجتماعیة المعني األول بالموضوع وأیضاً مفوضیة حقوق االنسان ووزارة الداخلیة، باإلضافة إلى تقریر لجنة تقصي الحقائق، جمعنا
كل ھذه المعلومات ووضعنا تقریرنا النھائي وتم التوقیع علیھ وتسلیمھ إلى السید رئیس مجلس النواب، الموافقة أو المصادقة من قبل السید رئیس

.المجلس لم تصل إلى اآلن، وعندما تصل سوف ندرج ھذا التقریر على جدول أعمال مجلس النواب للتصویت علیھ من قبل المجلس

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

ً أ أ ً
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یقیناً إن مسألة تعدیل النظام الداخلي تحتاج إلى وقت، ونحن في لجنة تعدیل النظام الداخلي نعمل بشكل حثیث على أجراء التعدیالت كاملةً،
بإمكاننا أن نقدم لكم التعدیالت فصالً فصالً، لكن بأعتبار إن ھذا قد یضر في معرفة التعدیالت الكاملة التي حصلت على النظام الداخلي لمجلس

النواب، لھذا أرتأى أعضاء اللجنة الموقرین أن تكون التعدیالت كاملة وتعرض على مجلس النواب، لم یبَق لنا شيء إال الفصل األخیر، أنجزنا ما
یقارب (12) فصل من التعدیالت وأصبح النظام نظاماً جدیداً كامالً، أما ما یتعلق بلجنة التحقیق في قضیة المشردات، ھذا لیس من أختصاصات

لجنة تعدیل النظام الداخلي، إذا كان ھناك توصیات معینة تضمنھا تقریر اللجنة التحقیقیة تستدعي تعدیالً في النظام الداخلي فنحن على أستعداد
.لتضمینھا في النظام الداخلي، لیس لدینا أي حرج في ذلك

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون المرور، (لجنة األمن والدفاع*

.نحن بحاجة إلى نصاب لغرض التصویت

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

ھناك متظاھرین امام مبنى وزارة الزراعة مطالبین بحقوقھم وھم أصحاب حقول الدواجن حیث غزت األسواق المحلیة بیض المائدة المستورد
والدجاج المبرد والدجاج الحي حیث أصابت ھذه الشریحة الفقیرة أضرار جسیمة یومیاً أصحاب الشركات یھدرون من اموالھم ملیارات الدنانیر،

ھناك قانون رقم (11) لسنة 2010 حمایة المنتجات المحلیة الزراعیة والصناعیة والحیوانیة والنباتیة، وتم رفع كتاب من قبل لجنة الزراعة
النیابیة لتفعیل ھذا القانون وحمایة المنتجات المحلیة، لكن مع األسف لم تعمل الحكومة وال وزارة الزراعة بإیقاف الدجاج المستورد وبیض

المائدة المستورد مما أدى إلى ھدر كبیر في ھذه الثروة الحیوانیة من حیث الدواجن واألسماك والبیض، أما بالنسبة ألصحاب النخیل وردت لنا
في لجنة الزراعة شكاوى من أصحاب البساتین والحمضیات ھناك حشرات قاتلة قامت بنخر جمیع النخیل، نطالب من وزارة الزراعة وتمت

مخاطبتھم بمكافحة ھذه الحشرات حیث منذ أكثر من خمس سنوات لم تكافح ھذه البساتین وھذا یؤدي إلى انقراض النخیل في العراق، والكل یعلم
.العراق بلد الملیون نخلة وبلد النخیل

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

فقط لدي مقترح حول فقرة المداخالت في حالة وجود قانون للتشریع تؤجل إلى نھایة الجلسة، لكي یكون ھناك أنتاج مثمر ألن دائماً في بدایة
الجلسة یكون ھناك تواجد نیابي داخل القاعة لكن السید النائب یخرج إلى اللجنة أو یتابع أموره داخل مجلس النواب ویضعف الوجود، لذلك یوم

.وجود قانون للتشریع یكون أول فقرة وبقیة المداخالت تتأجل إلى نھایة الجلسة

 

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

سیتم تسجیل حضور فقط الذین في القاعة لموضوع الغیاب. الدائرة البرلمانیة سجلوا الحضور فقط الذین في داخل القاعة، خارج القاعة ال یَُسَجل
.ویلغى الحضور

-:النائبة ھوازن حسن مھدي –

سبق وأن رفعنا كتاب من خالل (73) نائب بتعدیل فقرتین من نظام المحاوالت، فقرة رقم (2) وفقرة رقم (3) التي حرمت الطلبة الراسبین سنة
وسنتین ولغایة ھذه اللحظة أُحیل الى وزارة التربیة ولم یُبت أي شيء بِھ، نطلب من رئاسة المجلس توجیھ من سیادتكم باتخاذ قرار بھذا

الموضوع، وعملنا كتاب أُشیر الى األخت النائبة دكتورة (امارة) بالدخول الشامل لمنتسبي الجیش والشرطة والحشد الشعبي والفصائل األمنیة
بالدخول الخارجي الدخول الشامل، وأیضاً جمعنا تواقیع وأُحیل الموضوع الى الوزارة ولغایة ھذه اللحظة لم یُبَت بالموضوع واإلجابة من قبل

.الوزارة

-:النائبة سروة ونس عمر رشید –

بالنسبة لتشكیل لجنة التعویضات الخاصة بالفیضانات والسیول، في الجلسة التاسعة قررت لجنة التعویضات أن تشمل جمیع محافظات العراق بما
فیھا أقلیم كوردستان، لكن مع األسف الیوم صدر األمر النیابي المرقم (68) وُشكلت اللجنة، لكن لألسف ال یوجد أي نائب یُمثل أقلیم كوردستان

.في اللجنة، لذا نرجو من الرئاسة أن یكون نواب محافظات أقلیم كوردستان ضمن اللجنة

-:النائب حسن خالطي نصیف –

.النقطة األولى تتعلق بسیر الجلسات .1
القضیة الثانیة ھي قضیة عامة، ھناك أكثر من (7,000) منتسب ضمن حمایات المنشآت النفطیة، لكن وضعھم القانوني غیر مرتب .2

بالشكل الصحیح، (6,000) منتسب في حمایات المنشآت النفطیة في البصرة وفي خارج البصرة وفي محافظات أخرى، لكن باقین بین
وزارة النفط وبین وزارة الداخلیة، أتخذنا قرارات مسبقة بخصوص شرائح مماثلة في إعادتھم الى وزارة الداخلیة فأیضاً في نفس السیاق

.إضافة ھذا الموضوع الى القرارات السابقة لمجلس النواب في أن تُضاف ھذه األعداد الى وزارة الداخلیة
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-:النائب عدنان فیحان موسى –

بخصوص قانون الموازنة العامة الذي أقرهُ مجلس النواب، ویُعتبر أحد اإلنجازات التي عمل على أنجازھا مجلس النواب وبقي لمنتصف اللیل
من أجل أنجاز ھذا القانون المھم، لكن في الحقیقة ھناك مالحظات كثیرة، الیوم بعد اإلطالع على الخطط االستثماریة التي تم رفعھا من قبل

المحافظات وجدنا سیدي الرئیس أن المبالغ التخمینیة التي تُرفع بھا المشاریع ھي مبالغ تخمینیة انفجاریة، أي لیس مراعا فیھا مسألة التقشف الذي
یُقال أن العراق یمر بحالة تقشف، ولكن یبدوا أن التقشف یكون على فرص العمل والتقشف یكون على رواتب الموظفین، أما على الكلف

التخمینیة بالعكس، الكلف التخمینیة التي موجودة بالخطط األستثماریة ھي مرتفعة جداً، بل مرتفعة حتى على زمن الموازنات التي كانت تسمى
بالموازنات االنفجاریة عام 2008، 2009، 2010، فأرجو سیادة الرئیس أما إستضافة وزیر التخطیط من أجل مناقشة ھذا الموضوع، ألن ھذا

األمر یرتبط أرتباط كبیر بوزارة التخطیط، بعد الكالم مع السادة المحافظین قالوا ان ھذه الكلف التخمینیة تأتي من قبل الجھات المستفیدة من
المشروع وحسب تعلیمات وزارة التخطیط، فعلى وزارة التخطیط أن تعد موازین معینة وتعلیمات جدیدة من أجل أن تكون الكلف التخمینیة كلف

تخمینیة واقعیة، تنطلق من الواقع العملي ولیس تنطلق من مبالغ تُخمن بأذھان بعض الذین یریدوا أن یفتحوا أبواب للفساد وأبواب لسرقة المال
العام وھدر المال العام، من غیر المعقول موازنة بعد ھذا الجھد الكبیر الذي حدث بھا وإضافة أموال للمحافظات بعد أن كانت المحافظات أموالھا
ُمقیدة، أتى مجلس النواب وأضاف أموال للمحافظات وبالتالي ھذه االموال أین تُھدر؟ تُھدر بالكلف التخمینیة للمشاریع، فأرجو منك سیادة الرئیس

.التوجیھ الى وزیر التخطیط أما بالحضور من أجل مناقشتھ من أجل أصدرا تعلیمات جدیدة لتكون الكلف التخمینیة كلف واقعیة وعملیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

السید المقرر أعطني اآلن قائمة الغیابات حتى تُنشر بالدائرة اإلعالمیة، الدائرة اإلعالمیة قائمة الغیاب تُنشر باإلعالم، السید رئیس اللجنة، قانون
المرور موزع على اإلخوة الزمالء؟  كم شخص لیس لدیھ نسخة؟ البرلمانیة أعطاء نسخ للسیدات والسادة النواب الذین ال یمتلكون نسخ، قائمة

الغیاب تُنشر بالدائرة اإلعالمیة إخواني، السید المقرر خالل (15) دقیقة أُرید أن یُنشر الغیاب في الدائرة اإلعالمیة، الدائرة اإلعالمیة تُنشر
.(الغیابات لجلسة ھذا الیوم التي بدأت بـ (198) نائب واآلن (168

-:النائب عدنان ھادي نور علي االسدي –

.یقرأ المادة (1) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة األعضاء، المادة (1) بالفصل األول، التعدیل المقترح (1) و(2) و(أ، ب) ولغایة التعدیل المقترح (14) والتعدیل المقترح
.(17) والتعدیل المقترح (20) والتعدیل المقترح (23) بالمادة األولى

.أطلب التصویت ضمن المادة (1) التعدیل المقترح بإضافة التعاریف التالیة للمركبة (1، 2) وتعریف الحافلة

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.التعدیل المقترح (14) نصف المقطورة

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.التعدیل المقترح (17) إجازة السوق

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.التعدیل المقترح (20) فقط في إضافة التسجیل تعریف

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.التعدیل المقترح (23) وثائق التسجیل تعریف

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)
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.التصویت على مجمل التعدیالت الواردة على المادة (1) من اللجنة

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

أخذنا بناًء على طلبكم أخذنا التعدیالت فقرة فقرة، نحُن من المفترض أن نصوت على التعدیالت جمیعھا بالمادة وبعدھا نصوت بالمادة
.بالتعدیالت

.أطلب التصویت على المادة (1) باألصل والتعدیالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عدنان ھادي نور علي االسدي –

.یقرأ المادة (2) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح یونس حسن العیساوي –

.یقرأ المادة (3) من مشروع قانون المرور

-:(النائب صائب خدر نایف (نقطة نظام –

ورد في المادة (1) من القانون كلمة (سیارة)، األصل في القوانین العراقیة ال یتم إستخدام كلمة (سیارة)، وإنما یتم إستخدام كلمة (عجلة)،
وتصنف العجالت، وھذا ما كان معموالً بھ في قانون المرور السابق، فأرجو تصحیح ھذه العبارة، أو ھذه الكلمة، ألن األصل في القانون العراقي

.أن یتم التعامل مع كلمة (عجلة) و (مركبة)، وال یوجد ما یسمى (سیارة)، فبالتالي یرجى تصحیحھا في المادة (1) الواردة في ھذا القانون

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.السید رئیس اللجنة

-:النائب عدنان ھادي نور األسدي –

.القانون جاءنا من المرور، وفیھ كلمة (سیارة)، ووردت كلمة (سیارة) متعددة في المادة (1) تقریباً، فالرأي بتعدیلھا ال یمنع كلما وردت

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على تعدیل كلمة (سیارة) إلى (عجلة) أو (مركبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.(التصویت على المادة (3

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح یونس حسن العیساوي –

.یقرأ المادة (4) من مشروع قانون المرور، مع التعدیل المقترح

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (4)، التعدیل المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائب فالح یونس حسن العیساوي –

.یقرأ المادة (5) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (5

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح یونس حسن العیساوي –

.یقرأ المادة (6) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (6

-:(النائب صائب خدر نایف (نقطة نظام –

ً .فقط تضاف (أو من یمثلھم قانونیاً)، حتى تكون ھناك وكالة رسمیة بالموضوع، ولیس تمثیالً عادیا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ً .(التصویت على المادة (6) بإضافة (أو من یمثلھم قانونیا

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح یونس حسن العیساوي –

.یقرأ المادة (7) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (7

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح یونس حسن العیساوي –

.یقرأ التعدیل المقترح بإضافة مادة برقم (8)، إلى مشروع قانون المرور، ویعاد تسلسل مواد القانون

-:(النائبة یسرى رجب كمر (نقطة نظام –

یبدو أن اللجنة ال تكترث لمالحظات السادة النواب، سبق وأن أدلیت بمالحظة على المادة (8) من الفصل الثاني، حیث ال یوجد ھناك مبدأ في
القانون یسمى (مبدأ المقابلة بالمثل)، ھناك مبدأ یسمى (المعاملة بالمثل)، من أین لكم ھذه التسمیة؟ فسبق وأني قدمت إعتراضاً على ھذا الشيء،

.معاملة بالمثل، وال توجد مقابلة بالمثل، نحن كل مرة نعید ونكرر

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.المعاملة بالمثل، نعم

.التصویت على المادة (8)، التعدیل المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح یونس حسن العیساوي –

.یقرأ المادة (8) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
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.(التصویت على المادة (8

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح یونس حسن العیساوي –

.یقرأ المادة (9) من مشروع قانون المرور، مع التعدیالت المقترحة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (9)، التعدیالت المقترحة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (9) ككل، مع التعدیالت المقترحة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح یونس حسن العیساوي –

.یقرأ المادة (10) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (10

ست زیتون، ماذا؟ الشرعي والقانوني؟ أم أنھ ال یجوز النقاش في التصویت؟

-:النائب فالح یونس حسن العیساوي –

.(أیضاً في المادة (6

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.أو من یمثلھم بالقسام الشرعي، إصدار القسام الشرعي والقانوني؟ القسام الشرعي ھو قانوني

-:النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي –

ھو قد حدد المدة في المادة (6) بـ(60) یوماً، القسام الشرعي ال ینجز في (60) یوماً، أقل مدة فلنقل (90) یوماً، ثالثة أشھر، حتى یحول
.السیارة من الشخص المتوفي إلى الحي

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.من تأریخ إصدار القسام الشرعي، ولیس من الوفاة بعد (60) یوماً من إصدار القسام الشرعي

.(إذن في المادة (10) تضاف (أو القانوني

.(التصویت على المادة (10) بإضافة كلمة (أو القانوني

.ھو یتكلم عن خارج العراق، في العراق القسام الشرعي ھو قانوني، رأي اللجنة القانونیة

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

قانون األحوال الشخصیة، ھو قسام شرعي سواًء كان في داخل أو خارج العراق، إذا ُعدَّ خارج العراق فیصدق من قبل محكمة األحوال
.الشخصیة، ویسمى (القسام الشرعي)، ذلك المقصود (القسام النظامي) یختلف، ویختص باألراضي الزراعیة فقط، إذن ھو قسام شرعي فقط

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.المحكمة المختصة بالقسامات الشرعیة والمصادقات
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-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.فیھ نموذج معد من قبل مجلس القضاء األعلى مكتوب علیھ القسام الشرعي

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.ھو یتكلم عن القسام بعد الوفاة، أي القسام الشرعي، أي األحوال الشخصیة

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

محمكة البداء مختصة بإصدار القسام النظامي المختص باألراضي الزراعي فقط، ال ینتقل إلى األموال العادیة، فیھا إجراءات تقسیم الورثة،
.تقسیم األسھم، یختلف عن الملك الصرف

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.حتى المسیحیین لدیھم قسامات ضمن الدین

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على المادة (10

-:(النائب محمد سالم عبدالحسین الغبان (نقطة نظام –

.المادة (136) من النظام الداخلي

القانون قُرأ قراءة أولى، والقراءة الثانیة تجري علیھا المقترحات والمناقشات، نحن اآلن في مرحلة التصویت، وحسب النظام الداخلي یتم
التصویت فقط، اآلن نرى مناقشات وتعدیالت وتغییرات، وأتصور أنھا ستكون مستعجلة وغیر مدروسة، وإذا یوجد شيء فالمفروض أن یرجع
إلى اللجنة، ویؤجل القانون، إذا توجد ھكذا نقاشات كثیرة، اآلن (مركبة) التي ھي مصطلح موجود في قانون المرور السابق، وجرى لعدة عقود

تغیر إلى (عجلة)، فھل المصطلح الصحیح (عجلة)؟ أم (مركبة)؟ فبالتالي أما أن نقرأ ونصوت، أو أن یؤجل إذا توجد نقاشات لم تستكمل في
.القراءة الثانیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ما ذكرتھ صحیح تماماً مئة بالمئة، ونحن نؤید كالمك، لكن إختیار اللفظ المناسب ال یعتبر تعدیالً، مثل كلمة بمعناھا الحقیقي یمكن أن تعطي غیر
.(معنى، ھو لیس تعدیالً، فقط مجرد اللفظة، أو صیغة الكالم یجب أن تأتي بالسیاق الصحیح. أطلب التصویت على المادة (10

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح یونس حسن العیساوي –

.یقرأ المادة (11) من مشروع قانون المرور، مع التعدیل المقترح

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (11)، التعدیل المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح یونس حسن العیساوي –

.یقرأ المادة (12) من مشروع قانون المرور، مع التعدیالت المقترحة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (12)، التعدیالت المقترحة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (12) ككل، مع التعدیالت المقترحة
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.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –

.یقرأ المادة (13) من مشروع قانون المرور، مع التعدیالت المقترحة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.أستاذ كاطع، بحاجة إلى تصویت على المادة (13) مع التعدیالت، لكن ال أعتقد لدینا نصاب للتصویت

-:(النائب عمار كاظم عبید الشبلي (نقطة نظام –

عندما یكون أكثر من مقترح لتعدیل مادة نصوت على التعدیل األبعد ومن ثم األدنى ومن ثم على األصل، یعني اآلن ھذه المادة التي قرأت فیھا
.مقترح تعدیل ومقترح تعدیل آخر، التصویت یكون على مقترح التعدیل األبعد

-:(النائب مثنى امین (نقطة نظام –

ً سیدي الرئیس بالنسبة للتصویت على القانون وعلى القوانین والقرارات بشكل عام في المجلس، السیاق القانوني المتبع الذي ال یقبل شكاً وال طعنا
ھو اعتماد نظام التصویت اإللكتروني، وأنت لست بحاجة عندما یكون لدیك التصویت االلكتروني لكي تجمع التواقیع من النواب وال تجمع

.التواقیع حیث أن النظام سوف یعطیك بالدقة من أسماء الموجودین والذین صوتوا بـ نعم والذین صوتوا بـ ال والذین امتنعوا

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أستاذ مثنى كالمك دقیق جداً وكالمك یختصر الوقت ویختصر الزمن ویرفض جمیع عدم الثقة التي ممكن أن تحصل بین ھیأة الرئاسة وبین
األعضاء، واألن الیوم جالس ھنا اشاھد لیس مثل ما انت تشاھد، مثل ما انت تنظر، أقسم لك با� الیوم یمكن ال یوجد أحد لم یصوت ولیأتي أحد

یقول أنا لم اصوت على فقرة من الفقرات، أال اذا كان یتصفح في الھاتف، ولذلك أنبھھ وأقول لھ أنت معنا أو لست معنا، باإلجمال الجمیع
یصوت، لكن ھذا ال یعني بأنھ ھذه اآللیة وھذه الطریقة ھي الطریقة، اذا تسمح لي اذا ھذه األلیة ھي أآللیة صحیحة وھي الناجحة، أذا كان
التصویت باآللة واألجھزة االلكترونیة قطعاً سوف یوضح لنا، یختصر لنا الوقت، لكن نحن الیوم نؤجل جلساتنا أي ال نصوت، نحن حالیاً

.نمضي

-:(النائب مثنى امین (نقطة نظام –

.الجلسة الماضیة بعض اإلخوة قاطعوا الجلسة بسبب اعترضوا على أنھ حصلت الموافقة

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.من حقھم وكذلك من حقك

-:(النائب مثنى امین (نقطة نظام –

ال أرغب لھذا أن یتكرر، سیدي الرئیس ھذه األموال التي تتطلب لمثل ھذا األمر كان یكلف ربع ما صرف على مؤتمر مثالً دول الجوار، أنا ال
أفھم لماذا ھذه اآللیة ال تحصل؟

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

قد أمضینا ویوجد عقد دكتور، یوجد عقد ونحن نعمل على متابعة الموضوع لكن كانت توجد فیھ مشاكل قانونیة، وھذه المشاكل القانونیة ال
نستطیع نحن لیس بإمكاننا الصالحیة أن نتجاوزھا وال یستطیع الرئیس أن یتجاوزھا، قضیة فیھا مبالغ كثیرة یا أخي، وھذه القاعة التي خلفك رقم

(3) والسادة أعضاء مجلس النواب السابقین یعلمون ماھي مشكلتھا، نحن یقال أن االمتحانات ھي لیست الوسیلة الحقیقیة لمعرفة ذكاء من عدم
ذكاء الطلبة، ولكن تبقى ھي الطریقة الوحیدة المعمول فیھا في جمیع دول العالم، ال یوجد شخص من شرق األرض إلى غربھا إال یمتحنوه في

نھایة العام حتى یقولون لھ أنت تذھب طب وأنت أذھب الى معھد فندقة أو سیاحة، ھي ھذه الطریقة، ما دام نحن لیس لدینا أجھزة بإمكانك أنت ان
توصل عتبك واعتراضك على ھیأة الرئاسة عندما یكون أمامك یوجد مایك، یوجد جھاز ونحن غیر مستخدمیھ، لكن نحن نسعى لھذا، وھذه

.القضیة فیھا قضیة قانونیة، وأنا أدعو اللجنة القانونیة في مجلس النواب أن تشترك مع دائرة االتصاالت بھذا الموضوع

.مدیر دائرة االتصاالت في المجلس یقول المفروض نھایة الشھر السادس تكون األجھزة مكتملة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس –

الكالم صحیح سیدي الرئیس الطریقة األفضل ھو التصویت االلكتروني، لكن اذا لم ینجز ال نعتمد آلیة العین، تكون العین یبقى تقدیر لیس دقیق،
یمكن أحیاناً أذا أجمع النواب نعم نتفق النواب على أن النصاب مكتمل واألغلبیة متحققة، لكن ھو حالیاً في النصاب یوجد شك بتحققھ، لذلك العین

.ال تعتمد، یعني عینك ھي میزانك ھذا مبدأ غیر صحیح في التصویت على القوانین
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-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

أقول الحضور ال یوجد، ھم جالسین ینتخبون رؤساء لجان، ھذا غیر صحیح، یعني أنا ال أعرف ھذه اللجان متأخرة ھذه المدة كلھا وحالیا
ینتخبون في وقت نحن لدینا قانون جمیعنا نرغب أن نصوت علیھ، یعملون على التنزیل في داخل كروب مجلس النواب أنھ ھذه اللجنة الى ھذا

.الرئیس والى ھذا الرئیس أخرى كذلك، ال اعرف یوجد أتفاق أو توجد انتخابات

 

-:النائب عباس علیوي كاظم –

اإلخوة في اللجنة األمنیة بخصوص قانون المرور أعطوا مالحظات وتفاصیل دقیقة ھم في غنى عنھا، یعني ھو فقط فقرة تقول یطبق صاحب
المركبة شروط السالمة المھنیة، یعني یكتب یقول یجب القنینة مملوءة، ویجب لدیھ أطار أضافي ویجب یكون لدیھ ماسحات، ھذه الفقرات الدقیقة

.المفروض ال یذكرھا، أتمنى أن یعیدوا قراءتھا

-:النائب محمد رضا داود –

سیادة الرئیس بالنسبة الى مداخلة السید النائب عباس وأعتقد المداخلة التي قبلھا التي علق فیھا السید صباح، ھذه المعلومات المفصلة المذكورة
في القانون ھي حتى تعطي قوة للقانون صالحیات لرجل المرور في الشارع، كیف یتصرف ویحاسب من دون وجود صالحیات وقانون یعتمد

علیھ؟ ھذه ال أكثر وال أقل وھي غیر مضرة بالقانون وأعتقد یعني ھذه تفاصیل نحتاجھا لشرطي المرور ورجل المرور بأدق التفاصیل حتى
یكون قانون متكامل ألن في ھذا الموضوع حساب وال یمكن أن یكون الحساب مفتوح في الغرامات وغیرھا ویخضع إلجتھاد رجل المرور، لذلك

.ثبتت في القانون ھذه التفاصیل وال ضیر فیھا

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.الفصل الخامس المادة (13) بالتعدیالت المقترحة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.باإلجمال على الفصل الخامس باألصل والتعدیالت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب كاطع نجمان جلود –

.یكمل قراءة المادة (14) من مشروع قانون المرور مع التعدیل المقترح

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.الفصل السادس المادة (14) التعدیل المقترح، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب كاطع نجمان جلود –

.یكمل قراءة المادة (15) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (15) تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس صروط محسن –

.یكمل قراءة المادة (16) الفصل السابع من مشروع قانون المرور مع التعدیل المقترح

-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.الفصل السابع المادة (16) التعدیالت المقترحة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)
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.التصویت بالمجمل على التعدیالت والفقرات الواردة باألصل

.(تم التصویت بالموافقة)

قبل أن نمضي حتى األخوة الزمالء، التعدیل الفصل السادس في المادة (14) ثانیاً، ال یجوز ألي شخص أو كراج أن یقوم بإصالح أي مركبة
میكانیكیة فیھا أثار حادث دون موافقة مدیریة المرور، ھذه تكون صعبة ألنھ قسم من المواطنین یرغبون بتصلیح سیاراتھم، فیھا عطالت، فیھا

.حادث بسیط، ھذا لیس حادث جنائي أو حادث إرھابي

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

سیادة الرئیس، إذا قمت بإعادة تسجیل الجلسة سوف تالحظ نصف من الذین جالسون وأنا من ضمنھم لم یصوتوا على مقترح التعدیل ألنھ بالفعل
ھذه الفقرة ال یمكن تطبیقھا وأنا أستغرب من اللجنة كیف تضیف ھذا فلھذا نصفنا لم یصوت یعني لم یمرر التصویت وانما یبقى على األصل في

.المادة ولیس تعدیل المقترح

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

ماذا تقترح أستاذ محمد؟

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

سیادة الرئیس، مثلما قلت لك اذا قمت بإعادة التسجیل نصفنا لم یصوت ألن أصل المادة یعتمد الذي لم نصوت علیھ نصوت على أصل المادة التي
.ال توجد بھا ھذه الفقرة الثانیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

التي ال توجد بھا الفقرة الثانیة؟

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

.نعم

-:النائب محمد رضا داوود –

سیادة الرئیس ما یخص ھذه الفقرة ال یجوز ألي شخص أن یقوم بإصالح أي مركبة میكانیكیة بھا آثار حادث دون موافقة مدیریة المرور، أي إذا
شخص قام بدھس شخص ما او تصادم مع سیارة  لیخفي اثار الجریمة ال أعتقد ان ھذه الفقرة لماذا نصوت علیھا ولماذا نتركھا یعني الموضوع

مھم جداً عفواً سیادة الرئیس عندما یحدث حادث ما یحضر المرور ویضع تقریراً ونحن نالحظ ال تتحرك السیارات اال عندما یأتي المرور
ویثبت التقریر  وبعد ذلك تتحرك العجالت اذن ما ھي المشكلة؟

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

إن المادة المضافة مھمة سیادة الرئیس لكن تحتاج الى تقیید أنھ في حالة وجود حادث وفاة أو تسبب الحادث بوفاة أحد األشخاص تتقید بھذا القید
أو بعد إجراء المخطط فعال نحن في بعض األحیان یعد إضرار المركبة وتذھب في تقریر المرور وبدال من أن یكون المخطط علیھ (%50)

.یمكن أن یكون (20%) فعادة یصبح تالعب وأنا أقول لو تتقید بنص أنھ في حالة وجود تسبب الحادث بوفاة أحد االشخاص

 

 

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

بتصوري اذا كان الطلب حول السیارات التي ترتكب حوادث وتھرب فیوجد مرور وتوجد الكثیر من الحاالت نحن قمنا بمناقشتھا بھذا االتجاه أو
تحدث في الحیاة الیومیة لكن بھذه النقطة ثانیاً أنا أتصور أنھ طالما ھو تغییر شكل المركبة أنھ یضاف ال یجوز لشخص أو كراج أن یقوم بإصالح

.أي مركبة میكانیكیة بآثار حادث دون موافقة مدیریة المرور یؤدي الى تغییر شكل المركبة بالكامل یعني تضاف ھذه لھا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.النائب حسن سالم، اخوان نكتفي إذا لم یحدث إتفاق نعود الى رأي النائب محمد الغبان على التصویت على أصل المادة

-:النائب حسن سالم عباس –
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ھذه المادة فیھا محذور أمني وھنا القضیة بھا شقین الشق األول محذور والقضیة األخرى إذا ارتأینا الى موافقة مدیریة المرور وتعلم الروتین
خمسة أشھر وستة أشھر فقضیة إصالح السیارة یجب أن نحدد مثال قام أحد االشخاص بحادث ارھابي وجاء بھا یجب ھنا أن نقید الموضوع
.یعني حوادث سیارة طبیعیة ولیس حوادث إرھابیة أو ارتكاب جریمة ھنا یفترض بنا ان ندقق والنظر من لجنة األمن والدفاع بھذه القضیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

أعتقد ان نمضي بالتصویت على أصل المادة دون اللجوء الى فتح ھذا المجال ألن تحدیده وتقییده لحریة الناس بإصالح سیاراتھم وعجالتھم
سوف تكون قضیة معقدة وموافقات وسوف نربك مدیریة المرور حتى لو كان تصلیحاً بسیطاً في العجلة سوف یأخذ وقت وجھدا أدعوكم الى

.التصویت على أصل المادة (14) من الفصل السادس دون المقترح

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس صروط محسن –

.یقرأ المادة (17) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.الفصل الثامن التعدیل المقترح الرسوم بدالً من األجور والمادة (17) التعدیل المقترح (أوالً)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس صروط محسن –

.یقرأ المادة (18) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

قبل التصویت على المادة (18) أدعوكم الى التصویت على المادة (17) مع الفقرة (ثانیاً) والتي صوتنا على التعدیل فقط، التصویت على المادة
.(17) مع الفقرة (ثانیا) لألصل والتعدیل

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (18) مع التعدیل المقترح

 

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

في وقت مناقشة وتقریر المرور كان ھناك مقترح أن تضاف فقرة  تخص الشھداء والجرحى العائدة لذوي الشھید أو الجریح ولمرة واحدة وفق
تعلیمات تصدر بھا، المقترح تشمل أغلبیة العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام والعائدة لموظفي الدولة فأتمنى تضاف الفقرة والتي تخص الشھداء

.والجرحى العائدة لذوي الشھید أو الجریح ولمرة واحدة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (18) السید رئیس اللجنة

-:النائب عدنان ھادي نور االسدي –

سیادة الرئیس ھذه المادة تخص القطاع الحكومي والقطاع العام والمختلط والبعثات الدبلوماسیة والھیئات الدولیة فلم یتحدثوا عن المواطنین أو عن
.الشھداء وغیرھم لذلك لم یرد أي تعدیل في المادة بھذا االتجاه

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

أعتقد یوجد إعفاء ألنھ في القانون السابق بالنسبة الى المعاقین ذوي االحتیاجات الخاصة لمدة خمس سنوات یتملك السیارة بشرط أن ال یقوم
ببیعھا تعفى من الرسوم وال زال نافذ وأساتذة الجامعات ھذا ساري المفعول ذلك، فھذا من ضمنھ تضاف الى فقرة المواطنین ھذا عن القطاع

العام والمختلط والبعثات الدبلوماسیة والھیئات الدولیة ومنظمات الھیئات الدولیة یعني ھذا موضوع خاص ولیس موضوع الناس، أدعوكم الى
.التصویت على المادة (18) بالتعدیل

.(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائب عباس صروط محسن –

.یقرأ المادة (19) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (19) بالتعدیل المقترح، المادة (19) باألصل والتعدیل، التصویت على المادة (18) بالمجمل والتعدیل واألصل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس صروط محسن –

.یقرأ المادة (20) مع التعدیل المقترح من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

.(التصویت على التعدیل المقترح للمادة (20

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (20) بالتعدیل واألصل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عباس صروط محسن –

.یقرأ المادة (21) من مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

أخواني اذا تسمح لي لجنة األمن أخواني بعض االعتراضات على موضوع النصاب فأدعو االخوة بأن یقوموا باحتساب النصاب أعتقد بأن
.الجلسة ال تكتمل أخوان طلب من األخ عمار طعمھ بان ال یوجد نصاب في الجلسة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

سیادة الرئیس یوجد نظام داخل ویوجد دستور یحكمنا والذي یتحمس إلنجاز القوانین وخدمة الناس فلیحضر أما التأسیس لسنة خاطئة مخالفة
للدستور وأذكر لك مثال في تلك الدورة في التصویت على تعدیل قانون االنتخابات عندما أقترحوا اإلعدادیة نسبة (20%) اإلعدادیة كان نصاب
الجلسة (135) واكملوا النصاب وصوتوا ومضى ھذا التأسیس خطر نحن مؤتمنین على مصالح الناس لیس من المعقول أن ال نلتزم بھذه القضایا

.الذي ال یحضر حاسبھ حساب شدید ونحن معھ

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب االول لرئیس مجلس النواب –

نحن نؤیدك تماماً دكتور عمار على ھذا الكالم وأنا أشكرك لاللتفاَت، نصاب الجلسة (134) یوجد طلب مقدم من االخوة الزمالء النائب یوسف
.الكالبي

.أخوان نمضي بالفقرة (سابعاً) طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص مفردات البطاقة التموینیة، الفقرة (خامساً) تأجلت نعم صحیح

الفقرة خامساً: تقریر ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في االحكام والقرارات الخاصة بالملكیة العقاریة. (اللجنة القانونیة، لجنة*
.(الزراعة والمیاه واالھوار، اللجنة المالیة ،لجنة العمل والشؤون االجتماعیة والھجرة والمھجرین

شكراً الى لجنة األمن والدفاع، القانونیة ھل لدیك اعتراض على القانون؟ أستاذ یوسف شكراً لقلبك وشكراً لمشاعرك أستاذ یوسف الیوم بعض
.اللجان تجري انتخابات لكن ھذا لیس وقتھ بل وقت الجلسة الدوام في الجلسة افضل

ھل لدیك اعتراض؟ من لدیھ اعتراض؟ ما ھو رأیكم برفع الجلسة الى یوم غد؟ وجیھ عباس ھل لدیك اعتراض؟

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

ھذا المشروع مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون اللجنة األصلیة في اللجنة القانونیة، لجنة الزراعة وباقي اللجان ھم لجان مساندة ألن الطعن
لمصلحة القانون ھو صح متعلق بالملكیة العقاریة، لكن ھو شيء قانوني بحت، نحن ال نراھا اللجنة القانونیة ھنا في جدول األعمال تم كتابة أول
لجنة، لجنة القانونیة معناتھا ھو لجنة األصلیة ھذا صحیح لكن أثناء التحویل لجنة الزراعة ھم مع شكري وتقدیري لھم عملوا اجتماع وكنت أنا
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حاضره في جلسة االستماع وأعطیت رأي لیس كلجنة قانونیة وإنما نائبة یھمني الموضوع حضرت لھذا التقریر ال یعبر على رأي اللجنة
.القانونیة

-:النائب وجیھ عباس ھادي –

.أوالً من غیر المعقول قرار حكم محكمة البداءة مصدق تمییزاً من قبل محكمة التمییز فیھ خرق للقانون ھذا أوالً

ثانیاً، القانون حسب ظاھر وحسب القواعد العامة یسري على األحكام التي تصدر من المحاكم أو اللجان القضائیة فیھ الدعاوي الملكیة المكتسبة
التي وصلت درجة البتات، سواء بمضيء المدة أو تصدیقھا تمییزاً ویعد نفاذ القانون ولیس بأثر رجعي ألن إذا سرى بأثر رجعي ال تقاطع مع

القانون (5) لسنة 2000 النافذ، الذي یتعلق بأحكام الطعن لمصلحة القانون ھذا القانون تارة جاء لطعن لمسمى الطعن لمصلحة القانون فیما
یتعلق بقضایا التعویض العیني والقضایا اإلصالح الزراعي، وكذلك في المادة (3) وجبت على المحكمة دعوى ممثل عن وزارة المالیة أو وزارة

الزراعة، ما معناه أن أوجبت على المحكمة أدخالھم في الدعوى یكون لھم مركز قانوني لھذه المادة ال معنى لوجودھا ألن قانون المرافعات في
المدني النافذ منصوص علیة حاالت أدخال أو دخول دعوة األشخاص في الدعوى بحسب االحوال، لذا أقترح استضافة المختصین القانونیین

.والقضائیین لبیان مالحظاتھم القانونیة الصحیحة بھذه القضیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

ً لجنة الزراعة استضافت المختصین في وزارة الزراعة وفي دائرة األراضي لتحدید ووزارة المالیة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلیة وأیضا
قاضي من مجلس القضاء وأیضاً ممثل بھیأة الدعاوي الملكیة العقاریة، وأنا شخصیاً حضرت جلستین من ھذه الجلسات ونحن بصدد المناقشة
ولسنا بصدد التصویت، وباإلمكان المناقشة والطرح والطلب من قبل اللجان المختصة العاملة على ھذا القانون عقد ورش وندوات حول ھذا

.الموضوع وأعتقد فیھ أراء متناقضة ومختلفة

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

.یقرأ تقریر ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في األحكام والقرارات الخاصة بالملكیة العقاریة

-:النائب إحسان ثعبان عبد علي كاظم –

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في األحكام والقرارات الخاصة بالملكیة العقاریة

-:النائب جمال فاخر عوید –

.یكمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في األحكام والقرارات الخاصة بالملكیة العقاریة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.إذا یوجد أحد یحتاج من ممثل الحكومة بھذا الموضوع بھذا القانون، لن یوجد عند التزام

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

ھذه القرارات واألحكام التي صدرت من اللجان ومن المحاكم بخصوص قضایا التعویض العیني یفترض أنھا تمت النظر بھ واستوفت كل
السیاقات واإلجراءات القضائیة من محكمة بداء ومحكمة استأنف بصفتھا التمییزیة أو محكمة التمییز االتحادیة، أنا أقول إذا استوفت كل ھذه

السیاقات وتكون ھناك عملیات تالعب وتزویر في وقتھا قدمت مثل ھذه المعطیات لم تقدم مثالً ھذا واحد، ثانیاً التزویر یمكن أن نطرح آلیة صح
ال یكشف عن كل التالعب فقط بعض التالعب لحل المشكلة وھو كیف نمیز أن تم مصادرتھ من ھذه األراضي إذا كانت المصادر عقوبة تكمیلیة

لحكم قضائي أخر، أذن مثال سفر بقرار قضائي أو عقوبة تكمیلیة أذن ھذا مورد نستطیع أن نتأكد ھذا صاحب حق من یأتي ونطالب من خالل
ھیأة النزاعات الملكیة یكون ھناك أطمأناً، ثانیاً القضیة ذكرت التالعب والتزویر في ثالثة محافظات نسأل المحفظات األخرى یعني بیاناتھا

واضح ال یوجد بھ حتى یكون ھناك عزل وفصل وحتى نتابع فقط ثالثة محافظات، لماذا یتعمم التعدیل؟ لماذا المحافظات ال یوجد بھ إشكالیة
حسب المضمون؟ ثلثاً إذا كان حق الطعن لمصلحة القانون مبرر لماذا التفصیل في جواز الطعن أمام ھذه القرارات بمدد، أما ھو یمتلك الحق

مطلقاً بعد (15) سنة أو أكثر من سنة أو ال یملك الحق ال یجوز لھ النظر إذا ھو یمتلك حق ومظلوم، لماذا نقید حق مطالبة باسترجاع حق (15)
.سنة إذا ھو أثبت انھ یمتلك حق یجب أن تمدد قصدي تنظر واقع واقع

 

-:النائبة إیناس ناجي كاظم –

قانون الملكیة حسب ما تم مناقشة مع عدد من الجھات القانونیة، یعني ال جدید بھ حیث أن قانون االدعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المادة (7)
فقرتان الثانیة والثالثة قد تناولت كل ھذه األمور، قانون الطعن لمصلحة القانون أذن في قانون االدعاء العام رقم (49) لسنة 2017 بتحدید المادة

.(7) ذكرت ووضحة كل ھذه األمور االختالف فقط أن المادة زادت إلى (15) عاماً فقط

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –
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ھذا القانون من القوانین الذي وصل إلى مرحلة التصویت في الدورة السابقة لكن إنتھاء الدورة حال دون تصویت وأعتقد ھذا من القوانین المھمة،
ألن الحكومة السابقة قد تم أرسالھا إلى مجلس النواب وأیضاً الحكومة الحالیة وحسب ما ذكروا في تقریرھم تم اعتبارھا من القوانین التي تتمتع

باألولویة، األسباب ھذه األحكام القرارات القضائیة التي صدرت أراضي تابع إلى الدولة ملكتھا ملك صرف أشخاص بقرارات مخالفة لقانون
ھیأة الدعاوي الملكیة الذي یستثنى قانون ھیأة الدعوى الملكیة یستثنى الھیأة من نظر بقضایا اإلصالح الزراعي وبقضایا األراضي الزراعیة، ھذا

أبتدأً ھي قرارات تسمى معدومة حضرتك قانوني وتعرف ذلك، طبعاً المحكمة االتحادیة أیضاً أعتقد یوجد قرار صدر بھذا الجانب الذي ھو
أعطى الحق للطعن، والمادة األخرى یوجد ھدر بالمال العام السید الرئیس یوجد أشخاص اقترضوا أموال من الدولة ملیارات الدنانیر معروفة وتم

اعتبار ھذه األراضي كضمان عقاریة وبالحقیقة ھذه ضمانات بالطلة، الن االدعاء العام أو المتضرر حرك دعوى القضاء بالتأكید یبطل ھذه
القرارات ألن ھذه قرارات معدومة خالفت قانون ھیأة الدعاوي الملكیة، طبعاً القانون یتحدث عن العقاریة الزراعیة وال یتحدث عن كل العقارات
یتحدث فقط عن ھذه القوانین ھذه طبعاً تملكت بموجب قرار مجلس القیادة الثورة المنحل (103)، وكان ھو في وقتھا یوجد بھ جنبھ فساد وألغت

ھذا تطویر ووجبت أن تعاد ھذه األراضي بموجب قانون أجار األراضي الزراعیة رقم (35) لسنة 1985، أنا أؤید مع المضيء واإلسراع
.بتشریعھ بھذه الدورة

-:النائب سالم ھادي كاظم الشمري –

ھذه القانون مھم ھذه القوانین أتت من الحكومة وأخذت القرار من المحكمة االتحادیة، وأعطیت مساحة واسعة االدعاء العام لكي یحقق في شبھات
.الفساد التي دارت حول التعاقد في ما یخص األراضي

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –

ھذا الموضوع موضوع ناقش وبشكل واسع للدورة السابقة، طبعاً المھم بھذا القانون نحن كمجلس نواب العراقي وحسب طلب المحكمة االتحادیة،
كون أن نعطي مجال لالدعاء العام حتى یحقق ونحن في القراءة الثانیة بالتنسیق مع جمیع اللجان التي لھا عالقة بھذا القانون، إذا كانت اللجنة
القانونیة واللجنة األقالیم وأي لجنة أخرى لھا عالقة بھذا الموضوع نحن ثبتنا المالحظات، ورغم وجود ھذه المالحظات باإلضافة إلیھا سوف

یكون ھناك لقاءات حتى في األخیر یكون مخرج قانوني حتى نعطي مجال لالدعاء العام حتى یحقق بھذه الملفات، والتي صدرت عن ھذه
القوانین السید الرئیس صدرت من ھیأة الدعاوي الملكیة صدرت بفترة یعني 2006 و 2007 یعني عندما كان المواطن یرید أن یعترض على
القرارات القضائیة التي صدرت استحالة أن یصل إلى بغداد، ألن كان الوضع األمني كان سيء وبالتالي بالھیأة لجنة قضائیة تحقیقیة أو قضائیة
بدائیة تمییزیة كلھا في نفس البنایة یعني تصدر وتدقق وتمیز وتعطي القرار، وبالتالي بعد مرور فترة كتشفھ وزارة الزراعة ووزارة المالیة بأن
ھناك خرق كبیر في القانون وھذا الخرق یتطلب أن ھناك تشریع، وبالتالي الحكومة یعني ھناك أصرار من قبل الحكومة أعتبار ھذا الموضوع 
من المواضیع المھمة التي یمس المال العام یعني ال تمس محافظة دون محافظة أخرى، بالعكس ھذا الموضوع یوجد لھ ارتباط كبیر جداً بالمال

العام، وبالتالي تم قراءة ھذا القانون قراءة أولى والیوم القراءة الثانیة ونثبت كل المالحظات وان شاء هللا عندما نصل إلى مرحلة التصویت یكون
.عندنا وعند كل النواب تصور واضح على ھذا القانون

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

ال شك أن ھذا القانون یوجد لھ أھمیة وشكراً إلى لجنة الزراعة لالھتمام، لكن الحقیقة أن ھذا القانون الصفة المحلیة ھي السائدة وزارة الزراعة
نقلت صالحیتھا وزارة البلدیات نقلت صالحیتھا وبالمجمل ھو یعمل بین المؤسستین، الموضوع یحتاج إلى أعادة النظر بھ ویصاغ بطریق الحالة

االتحادیة وھو كل الجھات المعنیة بھ ھي جھات محلیة، إما یصاغ بطریق المحلیة وأما یعطى الصالحیة إلى المحافظات ھي تصیغ والوضع
.المالئم لحل ھذه اإلشكالیات ومعالجة ھذا األمر

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

نحن نرید ھذا الموضوع أخواني خواتي الحقیق أنا حضرت وذكرت لكم أكثر من جلسة، یعني أو ال؟ المختصین بدائرة األراضي الزراعیة تابعة
إلى وزارة الزراعة الموضوع معقد وموضوع صعب جداً، وأنا أتمنى من اإلخوة أن یحضرون إلى لجنة الزراعة ویتم مناقشة ھذا الموضوع
أیضاً مع اللجنة القانونیة، یعني موضوع جداً معقد یوجد بھ مشاكل ویوجد بھ أطراف متضرر ویوجد بھ أطراف مستفید ولما ترید تخلق حالة

التوازن بین األطراف المتضرر واألطراف المستفید حتماً سوف تمر بطریق أما تكون بجنب المستفیدین أو تكون بجنب المتضررین، إذا ذھبت
إلى الجھة الیمین سوف تخسر والیسار والعكس صحیح وطبعاً الشكر لألخ دكتور عبود العیساوي الذي دعا الجھات المختصة وعقد ورش دقیقة

جداً وشفافة واضحة، بحاجة إلى اإلخوة یعني یسعفوننا في الدفاع عن ھذا القانون أو عدم الدفاع عنھ یعني لجنة الزراعة واللجنة القانونیة والجان
األخرى، مطالبة من قبل مجلس النواب ال یوجد عندنا الوقت الكافي الن یتدخل بتفاصیل أكثر دقة، بالرغم وأتحدث بصراحة یعني برغم أنا یوجد

عندي شھادة علیا بالقانون واختصاصي وكذا، فقط من سمعت الجلسات المختصین وھیأة الدعاوي الملكیة العقاریة أستاذ علي كون معي كنت
حاضر جنابك، بالرغم تخصصي وبالرغم عملي بالوحدات اإلداریة وممارس ھذا العمل في اإلصالح الزراعي وقوانین (35،17) وغیرھا

وقرار (103)، یعني كنت أجھد نفسي في سبیل أن أعرف إننا نتحرك بالطریق الصحیح أو ال؟ والى حد اآلن ال أعرف أن نحن نتحرك بالطریق
الصحیح أو ال؟ أتمنى من اإلخوة أن یبذلون الجھد والحراك أكثر كي یكون مثل (سعید من أكتفى بغیره) ونحن نعطي الثقة ومعطیھم الدعم ھذا

.الموضوع أتنمى أننا نسیر بالطریق الصحیح

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –

طبعاً نتكلم بكل صراحة إذا لم یقر ھذا القانون نحتاج الى موازنات بلد لمدة أربع الى خمس سنوات فقط تعویضات الى أشخاص معدودین على
أصابع الید في حال لم یقر ھذا القانون إذن الیوم انتم كمجلس النواب العراقي لم یصوت على ھذا القانون وإعطاء مجال لالدعاء العام حتى یفند
كل القرارات دعونا نتكلم كواقع لیست كل القرارات التي صدرت من القضاء ھي قرارات سلیمة وصحیحة وال ننزه القضاء بنسبة عالیة جداً ال
نستطیع أن نتكلم باألعالم ونقول أن قرارات القضائیة ھي قرارات منصفة بالعكس توجد قرارات صدرت في أوقات كان القاضي مقتنع انھ ال
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یوجد بلد وال دولة وال حكومة لذا اصدر قرارات أساسھا الفساد وبالتالي صدر قرار في ومن صدام حسین زمن الحكومة السابقة القرار رقمھ
(103) وھو لحد اآلن ساري المفعول وھو یشمل جمیع القرارات التي صدرت في حینھا زمن النظام السابق بتدخل عدي وقصي وفتحوا مكاتب

في بقیة المحافظات واستطاعوا من خالل ھذه المكاتب إعطاء أراضي زراعیة تقدر بآالف الدونمات التي أعطوھا ومن ثم الحكومة السابقة
اكتشفت بوجود خطأ وفساد لذا أصدرت قرار (103) الذي أبطل مفعول جمیع السندات التي تم إعطاءھا وتملیكھا ألشخاص تم إبطالھا والقسم

اآلخر تم سجنھ والقسم اآلخر تم إعدامھ وخاصة موظفي التسجیل العقاري سقط صدام اتضحت ان ھذه العقارات التي صدرت أوامر بھا من
الرئیس بأنھا قرارات باطلة واعتبر ھؤالء من كانوا مزورین أیضاً ناس مظلومة این أتوا؟ الى ھیأة دعاوى الملكیة مع العلم أن قانون الدعاوي

الملكیة ال یجوز النظر بالقضایا الزراعیة ھذا في قانون الدعاوي الملكیة ال یحق لھم النظر بھا نظرت بكل قضایا التي لھا عالقة بخصوص
قانون اإلصالح الزراعي أصدرت قرارات وبنفس الوقت عملت محافظات معدودة قسم منھا خیروھم أما نعید لكم القرارات التي أبطلھا صدام أو
نعطیكم تعویض مالي قسم منھم اخذوا أموال طائلة جداً تقدر بالملیارات في وقت واكرر لم یكن ھنالك تدقیق ومتابعة قاموا بأذیتھم بقرار (103)

التي سحبھا صدام قام بإعطاء عقود زراعیة ھذه األراضي الزراعیة أعلنھا حسب القانون رقم (35) والمزارعین أتوا وبرموا عقود رسمیة
فأصبحت عقودھم رسمیة أما اآلن ماذا یقولون ھؤالء؟ یقولون ھیأة الدعاوي الملكیة ارجعوا لنا حقوقنا لذا یجب أن تعطونا أموال أي الحكومة

العراقیة بأثر رجعي بمعنى منذ وقت أخذوھا المزارعین وقاموا بالتعاقد علیھا یجب أن تعطونا أموال وبنفس الوقت المزارعین الذین ابرموا
عقود حسب قانون رقم (35) یقولون ما ذنبنا؟ نحن عقدنا عقود زراعیة حسب قانون رقم (35) وأنشئنا قرى ولدینا مساحات واسعة نقوم

بزراعتھا لذا إذا الحكومة أعطت ھؤالء فیجب أن تقوموا بتعویضنا في ھذه الحالة إذا لم یعالجھا ھذا القانون تكون إذن الحكومة ملزمة تعویض
ھؤالء بملیارات الدنانیر الذین ھم أصحاب السندات وبنفس الوقت تعویض أصحاب العقود الزراعیة أیضاً بملیارات الدنانیر لذا ھذا الموضوع
ھو من سوف یحل ھذه اإلشكالیة یعطي مجال لالدعاء العام أن یحقق واحتمال االدعاء العام یعطي رأیھ ویقول أن ھؤالء من لدیھم سندات لھم

الحق او یقول من لدیھم عقود زراعیة لھم الحق علماً أن المحكمة االتحادیة بقرارھا تقول أن القرار الذي صدر من قبل صدام حسین ورقمھ
.(103) قرار مطابق للدستور العراقي لسنة 2005

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.الشكر للجنة الزراعة واللجنة القانونیة

الفقرة سادساً: تقریر ومناقشة مشروع قانون التعدیل األول لقانون المطابع األھلیة رقم (5) لسنة 1999، لجنة الثقافة ولجنة األمن *
.والدفاع

نحن نمضي بالقراءة والمناقشة وانتم حاضرین والذي لم یحضر ھي مشكلتھ وغداً عندما یمر علیھ ویقول لماذا لم یمر علیھ؟ كما یحصل اآلن
عندما نذھب للتصویت یقول لم یمر علینا بمعنى لم یكن حاضر حسناً؟

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة –

.تقرأ تقریر حول مشروع قانون المطابع األھلیة رقم (5) لسنة 1999

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أوالً: في النص األصلي كان یشترط لتأسیس وتشغیل المطبعة إجازة بینما في التعدیل مشترطین فقط اإلجازة للتأسیس بمعنى التشغیل لم یشترط
لھا أي إجازة وكما تعلم حضرتك اإلجازة بھا رسوم وبالتالي فیھا زیادة إلیرادات الخزینة العامة التعدیل أعتبر وجود أكثر من مطبعة واحدة أو
أكثر من محل في موقع واحد بحكم المطبعة الواحدة أو المحل الواحد لغرض اإلجازة المفروض كل إجازة أو محل یراد تحصیل إجازة لھا وان

.كان في موقع واحد یعود لشخص واحد یشمل برسوم منح اإلجازة وأجر تجدیدھا وھذا أیضاً فیھ تعظیم لإلیرادات الخزینة العامة

ثانیاً: في النص األصلي یقول (تكون مدة اإلجازة سنة واحدة وتجدد سنویاً بعد استیفاء رسم التجدید) التعدیل جعل مدة اإلجازة سنتین وھذا سوف
یقلل رسوم العالم أي بدل ما تستلم الخزینة في سنة سوف تستلم في سنتین وبالنسبة للتجدید خالل (60) یوم ولیس في الیوم األول للسنة وإنما

.خالل (60) یوم لذا اعتقد أن تقلیل المدد یقلل الرسوم العائدة للخزینة العامة

ثالثاً: تقول المادة (5) انھ یجب تحدید درجة المطبعة بأنھا أولى أو ثانیة أو ثالثة وفق ضوابط ومعاییر مثالً قیمتھا أو سعرھا وطبیعة أجھزتھا
.ومرفقاتھا ومواصفاتھا وال تترك بشكل غامض

-:النائب سعران عبید شاني –

.فقط من لدیھ مقترحات یقدمھا بشكل مكتوب وأوالً وثانیاً فقط قراءة التقریر وفي القراءة الثانیة كل التعدیالت یمكن أن تطرح على اللجنة

-:النائبة ایناس ناجي كاظم –

إن منح اإلجازة بالنسبة لھذا القانون توجد العدید من المطابع فتحت بدون وجود إجازة رسمیة لممارسة نشاطھا ومھامھا ذال یجب تحدید مدة
.(90) یوم لجمیع المطابع لوجود عدید من المطابع بدون إجازة رسمیة لذا یجب تحددي المدة الزمنیة (90) یوم بعد صدور القانون

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

أل ً أ
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أوالً: بعد االطالع على مسودة التعدیل مالحظ ھو نسخة طبق األصل من القانون الصادر لعام 1999 ما عدا زیادة الرسوم والغرامات وبصورة
غیر متناسقة بمعنى لو نرى الغرامات التي ارتفعت بنسبة كبیرة مقارنة بعام 1999 وإذا نرید أن نحسبھا بما یعادلھا بالدوالر وھي العملة

.القیاسیة للنشاط االقتصادي

.ثانیاً: وبالنسبة لتجدید اإلجازة اقترح زیادة مدتھا من سنتین الى ثالثة سنوات لصعوبة حدوث تغییر في بنیة المطابع بفترات قصیرة

ثالثاً: كما نعلم جمیعاً التغیر التكنولوجي المتسارع في المرئیات والسمعیات وانتشار وسائل االتصال واإلعالم االلكتروني المسوح علمیاً لذا نرى
انھ ال یجوز التعارض بفرض عقوبات على مطبوعات ھي أصالً منتشرة ومعلنة في اإلعالم االلكتروني مع المرونة التجدید في إعادة طباعة

.ماركات المنتجات حمایة للمنتج والمستھلك

رابعاً: ھنالك شرط الخبرة في تأسیسالمطبعة وبتقدیرنا حتى نشجع القطاع الخاص ونمتص البطالة ھنالك أشخاص لدیھم القدرة المالیة لماذا ال
.نعطیھ اإلمكانیة؟ مع شرط تعیین مدیر فني مختص في المطبعة

-:النائب حسن محمد كاظم المسعودي –

فیما یتعلق بمدة اإلجازة في ظل القانون السابق قبل التعدیل كانت مدة اإلجازة سنة قابلة للتجدید خالل الشھر األول من كل سنة أو خالل (30)
یوم من تاریخ االنتھاء نرى أن ھذا النص أفضل وإذا حصلت الموافقة على أن تكون اإلجازة سنویة أفضل من سنتین سوف تكون اإلیرادات

أفضل بمعنى مكان أن یكون المقترح ملیون ومائتان وخمسین ألف یكون ملیون ونصف واذا كان بھذا الشكل نقترح ان تكون المبالغ (750) ألف
إجازةتأسیس مطبعة من الدارجة األولى و(500) ألف بالنسبة للدرجة الثانیة و(350) للدرجة الثالثة و(250) لكل من محل الطبع ومحل األختام

.ومحل الشارة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

-:لدي مأخذین بالنسبة للتقریر

أوالً: بكل تأكید ھو قانون مھم فقبل عشرین سنة حتى اآلن لم یتم تعدیل ھذا القانون منذ عام 1999 ونحن اآلن في عام 2019 في وقت انحلت
وزارة اإلعالم إضافة الى دار الحریة للنشر والطباعة وتعدیلھا أصبح ضرورة تقریر اللجنة لم یوزع وسبق وان قلنا في جلسة مسبقة یجب

.توزیع تقاریر اللجان قبل المناقشة حتى یطلع علیھا السیدات والسادة النواب

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.البرلمانیة ھذا الموضوع یتكرر اكثر من مرة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.نعم إضافة الى انھ تقریر اللجنة غیر مكتنز بالمعلومات التي یمكن أن یستند علیھا السیدات والسادة النواب

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.لم یتسع بھا اكثر

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

نعم إضافة الى انھ اللجنة لم تاخذ مقترحات السیدات والسادة النواب عندما یناقشون بدون كتابة المفروض أن تكتب اللجنة ما یطرحھ السیدات
.والسادة النواب حتى یؤخذ بنظر االعتبار مقترحاتھم عند القراءة الثالثة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.ان ھذه جلسة مناقشة صحیح

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة –

نحن نطلب منكم األذن للقراءة الثانیة قمنا بعرض التقریر طلبنا بعض المالحظات السیدات والسادة النواب طلبوا تعدیالت وھي لیست تعدیالت
بل ھي مناقشة بسیطة باألشیاء التي لدیھم ونحن في القراءة الثانیة طلبنا اإلذن من جنابكم أن تسمحوا لنا بالقراءة الثانیة مع األخذ باآلراء

.والمقترحات حتى ینضج القانون

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

اعتقد انھ اكتفیا بھذا القدر بشان ھذا الموضوع والحوار بھ وأتمنى أن یكون تقریر اللجنة موزع أن شاء على أعضاء مجلس النواب حتى في حال
.المضي بالقراءة الثانیة من القانون المعدل الشكر للجنة األمن والدفاع ولجنة الثقافة
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-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

في الفقرة سابعاً التي ھي موضوع عام لمناقشة بخصوص مفردات البطاقة التموینیة في أكثر من جلسة مع األخ وزیر التجارة تحدث بأنھ مقید
قیود كبیرة أولھا وأنا آسفة اآلن اطرح ھذا الموضوع ولكن فقط أرید أن أوصل لجنابك ولكل اإلخوة وجھة نظر األفاضل النواب بموضوع ھو
محدد بقیمة معینة ضمن الموازنة وھذه القیمة بالقلیل تكفي ألربع المواد األساسیة وأعود وكررتھا في أكثر من جلسة أنھا لیست لسنة أي اثني

عشر شھر وإنما ثالثة مواد لمدة ستة أشھر ومادة واحدة التي ھي الطحین لثمانیة أشھر متفرقة في وقتھا طرحت انھ من الممكن استضافة السید
.وزیر التجارة وھو مستعد لذلك ووزیر المالیة للمناقشة الدقیقة بخصوص موضوع مفردات البطاقة التموینیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

في المجلس أم في اللجنة؟

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

كال نقوم باستضافتھم في المجلس وھذا كان طلب السید وزیر التجارة قال دكتورة أنا مستعد أن أتي ویأتي وزیر المالیة ونقوم بمناقشة الموضوع
في مجلس النواب ألن حاجة المواطن العراقي لیست فقط لشھر رمضان بل ھو أمر أساسي لكل المواطنین الفقراء قبل األغنیاء لذا یا حبذا جنابكم
تأخذون بھذا األمر ونوجھ دعوة استضافة لكل من الوزیرین وأیضاً أنا كتبتھا ولكن لم یؤخذ بھا لذا نحن الموضوع الذي نطرحھ عفواً من جنابك

واإلخوة السامعین دعونا نجد لھ حل أفضل من مرور فترة علیھ وبعد ذلك نعود ونثیر الموضوع من جدید نحن لم نحل موضوع المفردات
الحصة التموینیة وال تحسین نوعھا لذا بعد إذنكم إذا تسمحون وتوافقونني الرأي انھ نستضیف الوزیرین والمجلس في جلسة مصارحة حول ھذا

.الموضوع الھام في حیاة الشعب العراقي

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

أفضل االستضافات والحوارات والنقاشات تكون في اللجان ألن الوقت یكون غیر محدد وبإمكان النائب أن یكرر مرة ومرتین أن یناقش في نفس
الموضوع والعدد یكون أقل بمعدل أقصى شيء یكون (20) شخص حاضرین في اللجنة وبإمكان ا نیاتي الوزیر أو أي شخص أخر معھ في

.الحضور وتقومون بالمناقشة معھم وتقوم لجنة أخرى بالحضور معكم أفضل االستضافات ھي استضافات اللجان

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

.بمعنى جنابك ممكن ان توجھ للجنة المعنیة سواء المالیة أو اللجنة األخرى

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.نوجھ اللجنة المختصة واعتقد اللجنة المالیة معنیة بھذا الموضوع

-:النائبة علیة فالح عوید االمارة –

.والنواب الذین لدیھم نقاش حول ھذا األمر أیضاً یحضر بھذا االجتماع بعد ان نعلم عن استضافتھم ونحضر االجتماع

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

البرلمانیة للتوجیھ دعوة الستضافة السید معالي وزیر التجارة بحضور اللجنة المالیة ووزیر المالیة بالحضور الى اللجنة المالیة یتم استضافة
.وزیر المالیة ووزیر التجارة لغرض مناقشة موضوع مفردات البطاقة التموینیة حصراً وتحسینھا

.ترفع الجلسة الى یوم غد األحد الساعة الواحدة ظھراً

.ُرفعت الجلسة الساعة (4:50) عصراً


