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محضر جلسة رقم (28) األربعاء (23/1/2019) م
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة األولى

الفصـل التشریعي األول

محضر جلسة رقم (28) األربعاء (23/1/2019) م
ً .عدد الحضور: (287) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (8:40) مساًء

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم هللا الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثامنة والعشرین، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة األولى، الفصل التشریعي األول. نبدؤھا بقراءة
.آیات من القرآن الكریم

-:الموظف وسام محمد كریم –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الفقرة أوالً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضویة بعض السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب*

إعتراض على عضویة النائب (جاسم حسین محمد جبارة)، ھذا الطعن مقدم من السیدة (أمل مرعي حسن البیاتي)، وتستند إلى المادة (52) من
.(الدستور، والتي تنص على (یبت مجلس النواب في صحة عضویة أعضائھ، خالل ثالثین یوماً من تأریخ تسجیل اإلعتراض

من یؤید طعن السیدة (أمل مرعي حسن البیاتي) بصحة عضویة النائب (جاسم حسین محمد جبارة)؟

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء، للطعن بقرار مجلس النواب

.ھنالك إعتراض مقدم على عضویة النائبة (رفاه خضیر جیاد) من قبل السید (باسم خزعل خشان)، أیضاً یستند إلى المادة (52) من الدستور

.من یؤید طعن السید (باسم خزعل خشان) بصحة عضویة النائبة (رفاه خضیر جیاد)؟ أطلب التصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء

ھنالك إعتراض آخر مقدم من قبل السید (محمد فرمان شاھر) یطعن بصحة عضویة النائبة (سھام عباس علي حمادة)، مستنداً في طعنھ إلى
.المادة (52) من الدستور

.من یؤید طعن السید (محمد فرمان شاھر) بصحة عضویة النائبة (سھام عباس علي حمادة)؟ أطلب التصویت
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.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء

طعن آخر، السید (شعالن عبدالجبار علي الكریم) یطعن بصحة عضویة النائب (علي عبدهللا حمود الصجري)، مستنداً في طعنھ إلى المادة (52)
.من الدستور

.من یؤید الطعن المقدم من قبل السید (شعالن عبدالجبار علي الكریم) بصحة عضویة النائب (علي عبدهللا حمود الصجري)؟ أطلب التصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء، للطعن بقرار مجلس النواب

.الفقرة ثانیاً: تأدیة الیمین الدستوریة لبعض السیدات والسادة النواب*

تقدم الفائز في اإلنتخابات السید (عبدالحسین عبدالرضا باقر محمد) ضمن قائمة تیار الحكمة الوطني باإلستقالة من عضویة مجلس النواب، وقد
فاتح مجلس النواب العراقي المفوضیة العلیا لإلنتخابات إلعالمنا بالبدیل، وكان كتاب المفوضیة بالعدد (339) في 22/1/2019 بأن البدیل ھو

السید (علي جاسم محمد خلیفة)، ھو أعلى األصوات، وھو المرشح الخاسر األعلى، ضمن نفس القائمة، ونفس اإلئتالف، أطلب من السیدات
والسادة النواب بأن ندعو السید (علي جاسم محمد خلیفة)، لتأدیة الیمین الدستوریة، كبدیل عن السید (عبدالحسین عبدالرضا باقر محمد)، یتفضل

.لتأدیة الیمین الدستوریة

سؤال قانوني: ھل یوجد إعتراض على أن یكون البدیل ھو السید (علي جاسم محمد خلیفة)؟

ھل یوجد إعتراض على إستقالة السید (عبدالحسین عبدالرضا باقر محمد)، وأن یكون بدیلھ بموجب كتاب المفوضیة (علي جاسم محمد خلیفة)؟

.ال یوجد إعتراض، إذن یتفضل لتأدیة الیمین الدستوریة

.(تمت تأدیة الیمین الدستوریة من قبل السید (علي جاسم محمد خلیفة

.(الفقرة ثالثاً: التصویت على مشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019 (اللجنة المالیة*

ھذا أول قانون لھذه الدورة اإلنتخابیة، وتعرفون أكیداً مدى أھمیة ھذا القانون في مفاصل الدولة كافة، وتم توزیع ھذا القانون على السیدات
.والسادة النواب بنسخة ألكترونیة، وأیضاً النسخة الورقیة موجودة أمامكم

نمضي بالفقرات، وأیة مشكلة تصادفنا خالل التصویت على الفقرات، توجد الفقرة األخیرة، والتي ھي التصویت بالمجمل، بإمكاننا معالجة بعض
.األمور إن ظھرت

أیضاً أیھا السادة بعد إذنكم، رئاسة المجلس إتخذت قراراً بعدم بث المداخالت ھذا الیوم، المداخالت مفتوحة للسیدات والسادة النواب، ولكن ال
ً .تبث لإلعالم، ویعرض التصویت على المواد تباعا

إسمحوا لي أن أتقدم بالشكر إلى السیدات والسادة أعضاء اللجنة المالیة، الذین واكبوا طیلة المدة السابقة مع إخوانھم وأخواتھم في مجلس النواب،
لدراسة بنود القانون، وأیضاً أخذ المالحظات من أعضاء مجلس النواب، وأیضاً من الوزارات والجھات المعنیة، وكان ھنالك تنسیق بین اللجنة

المالیة وبین دوائر الدولة، وأیضاً بین مكتب رئیس الوزراء، ورئیس الوزراء طیلة المدة السابقة، كانت جھودھم واضحة، ویجب أن تكون ھنالك
.إشادة بدورھم

-:(النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام –

.أنا أحب أن أوضح موضوعاً مھماً جداً إلى السادة النواب

المادة (14) من الدستور (العراقیون متساوون أمام القانون دون تمییز)، إقلیم كردستان – أشیر وبصرحة – بذمتھ أكثر من (80) ملیار دوالر،
سؤال برلماني وجھتھ لوزیر النفط، إستناداً على قانون موازنة 2018، كم سلم اإلقلیم إلى شركة سومو؟ اإلجابة وبخط السید وزیر النفط، لم

یسلم اإلقلیم وال برمیالً، وال سنتاً، وبالتالي محافظاتنا، خصوصاً المحافظات المنتجة للنفط، محافظات منكوبة، مدمرة، ال توجد فیھا أیة مقومات
للعیش الكریم، ھذه موازنة بائسة لم تنصف أبناء الوسط والجنوب، لذلك أتكلم بصراحة، إقلیم كردستان یصدر (450) غیر المھرب، في إقلیم

.كردستان أكثر من (20) منفذاً غیر نظامي، وأنا إستناداً للمادة (50) من الدستور (أن أراعي مصالح شعبي)، ومصالح شعبي تنتھك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذه مداخلة، وھذه المداخالت وأي من السیدات والسادة النواب لدیھ مداخلة على القانون یجب أن تكون في القراءة الثانیة

.كانت نسبة إقلیم كردستان (17%)، اآلن بحسب ما موجود في الموازنة ال تتجاوز الـ(13%)، ھذا أوالً

أ أل أ ً
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ثانیاً: ھذه البنود الموجودة في الموازنة، كل بند یعرض سواًء كان مقترح اللجنة أو البند األصلي، معروض أمام السیدات والسادة النواب
.للتصویت بالموافقة من عدمھا، ھذا األصل في التصویت على القوانین

.اللجنة المالیة تتفضل

-:النائب أحمد سلیمان یاسین –

إخوانكم وأخواتكم في اللجنة المالیة، وعلى مدى أكثر من شھر كانوا في عمل متواصل كل یوم منذ ساعات الصباح األولى حتى ساعات متأخرة
من اللیل، إلنجاز التعدیالت الالزمة لمشروع قانون الموازنة العامة، من خالل خفض اإلنفاق العام، وتقلیل العجز في الموازنة، وإجراء

المناقالت بین أبواب الصرف، وقد كان الھدف دوماً ھو تحقیق العدالة في توزیع النفقات العامة، واألخذ بنظر اإلعتبار مصلحة الشعب العراقي
والمشاكل والمعاناة الیومیة، نتمنى أن یمرر ھذا المشروع، ویحظى بالتصویت من قبلكم، لیصبح قانوناً نافذاً ینظم حیاة الشعب العراقي خالل

.السنة الحالیة 2019

.یقرأ مشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائب احمد سلیمان یاسین –

.یقرأ المادة (1) خامساً من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

.مالحظة: رابعاً مقترح اللجنة، والجھات غیر المرتبطة بوزارة أو المحافظات، بدل (أو) تكون (و) والمحافظات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(مكان (أو) تصبح (و

ً .السیدات السادة النواب، المادة (1) اطلب التصویت على مقترح اللجنة في ثانیا

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

ً .التصویت على مقترح اللجنة للفقرة ثالثا

.(تم التصویت بالموافقة)

ً .التصویت على مقترح اللجنة رابعا

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (1) بالمجمل مع النصوص المقترحة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح ساري عبداشي –

.یقرأ المادة (2) أوالً من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الملحق الذي یُشیر لھُ بالمادة ھذا

-:النائب فالح ساري عبداشي –

.یقرأ المادة (2) أوالً (2) مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب، الجداول لم یطرأ علیھا أي تغییر، الجداول التي أتت من وزارة المالیة، أذا تتحدثون على جداول مناقالت اآلن في
الطباعة، سوف تتوزع على السیدات السادة النواب في نھایة الموازنة، اآلن ھذه البنود سبق وأن تم تسلیمھا لكم الموازنة یوجد فیھا جمیع

.الجداول المرفقة لتي تتعلق بجمیع نفقات الدولة، ال تتغیر الجداول التي تأتي من وزارة المالیة، إال فقرة واحدة تغیرت تتعلق بالحشد
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-:النائب فالح ساري عبداشي –

.یقرأ المادة (2) أوالً من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.توقف

.أستمر

ال یوجد تغییر بالجداول التي أتت من الحكومة مطلقاً، انا أتحدث معك ال تتكلم مع شخص آخر، أنا أقول لك الجداول التي لدیك ستُعتمد كامالً في
قانون الموازنة، انا أجبتك وتقول اللجنة المالیة وتأخذ حدیث من مكانك، أنا أجبتك وقلت لك الجداول التي أتت من المالیة لم یتغیر جدول إال فقرة
واحدة وسأعلمكم بھا التي تخص الحشد عندما نصلھا. ال یجوز سیادة النائب تأخذ دور وھو یقرأ في القانون. ال یجوز. سیادة النائبة توزع جدول

الموازنة بالكامل بجداولھا توزعت وموجودة لدیكم، ھذه بعد التعدیل، الجداول لم یطرأ علیھا أي تعدیل، النسخ الموجودة لدیكم أنظروا الى
جداولھا، سیادة النائبة لم یطرأ تعدیل على الجداول ھذه جداول القوى العاملة، وإخوانكم في الدوارات السابقة أرجو التأكید للنواب، الجداول التي

.تأتي من الحكومة ال تُغیَّر، سیادة النائب أنا أجبتك وأنت تسأل بعدي

-:النائب فالح ساري عبداشي –

.یقرأ المادة (2) أوالً من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

تُكمل قراءة المادة (2) ثانیاً العجز (1-2-3) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة
2019.

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فقط لیكملوا قراءة، قبل التصویت أسمع من جنابك، انا سوف أجیبك علیھ، سوف أعلمك بعد أن یكملوا قراءة المادة قبل التصویت

.تُكمل قراءة المادة (2) ثانیاً من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائب احمد حمھ رشید احمد محمد –

.یُكمل قراءة المادة (2) ثانیاً (3- و، ز،ح) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

یُكمل قراءة المادة (2) ثانیاً (3- ط،ي،ك،ل،م،ن،س،ع،ف) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق
.للسنة المالیة 2019

-:النائب ماجد عذاب جابر –

یُكمل قراءة المادة (2) ثانیاً (3- ق،ر،ش،د) (4- أ،ب،ج،د) (5- أ،ب،ج)(6 مقترح اللجنة) (8،7) من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة
.لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

ح أمر للسیدات والسادة النواب، كل كلمة أستمرار باإلقتراض بالمشاریع المذكورة ھو تم المصادقة علیھ، مجلس النواب صوت في موازنة أوّضِ
عام 2018 وفي عام 2017 وفي عام 2016، كل كلمة أستمرار ھو تم المصادقة علیھا، األقتراض الجدید مكتوب أقتراض جدید، اللجنة بعد

حدیث طویل رفضوا األقتراض الخارجي لتمویل الخزینة، وأرسلوا على صندوق التقاعد وتم التداول معھم ألستبدال اإلقتراض الخارجي
.بأقتراض عند الحاجة لتغطیة العجز من صندوق التقاعد

-:النائب فالح ساري عبداشي –

.المقترح الذي أضافتھُ اللجنة المالیة، أي أقتراض خارجي جدید یكون أقتراض داخلي ومن صندوق التقاعد

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.عند الحاجة فقط

-:النائب فالح ساري عبداشي –

.وبالتالي یسري مقترح اللجنة على الفقرة (4)، فبتالي حولنا اي أقتراض جدید خارجي الى داخلي، واألقتراض الخارجي یوجد أستمراریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

األقتراض الخارجي على سبیل المثال مشروع ماء البصرة، على سبیل المثال محطات كھرباء في السماوة وذي قار، حسب ما رأیت، سیادة
النائب أنظر الى موازنة 2018 أنظر الى 2017 ھاتان مصادق علیھن، السادة النواب كل مشروع موجود في ھذه الموازنة بما یتعلق

بالخصوص باألقتراض، على سبیل المثال مشروع في محافظة ذي قار محسوب من ضمن التمثیل السكاني لمحافظة ذي قار أي أذا محافظة
أخرى ال یوجد بھا مشروع معناه تخصیصاتھا كاملة وموجودة في مكان آخر، كل مشروع موجود في الموازنة من ھذه الجداول التي تم ذكرھا
في األقتراض ھو من التمثیل السكاني لھذه المحافظة ما عدا المشاریع ذات النشاط العام، مثالً محطة كھرباء في السماوة ال تتحملھا السماوة ألن

.ھذه لتولید الكھرباء لجمیع محافظات العراق

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أستجابت اللجنة إلیقاف األقتراض الخارجي ھذا أمر إیجابي، األستمرار یوجد بِھ معنین، مرة بأقتراض لمشاریع مستمرة ومرة یستمر بعملیة
أقتراض لمشاریع جدیدة، ھذا األعتراض علیھ، سیدي الرئیس تصور اللجنة المالیة عندما عكفت على مناقشة وبحث األبواب أستطاعة أن تُناقل

(5) تریلیون، أذاً كان بالموازنة مجال (5) تریلیون تُناقل الى أبواب ضروریة، كان ممكن أن تُجنبنا أن نذھب ونقترض (5) تریلیون علیھا
.فوائد، تصور لھذه السنة فقط (5,5) ندفع فوائد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لیس فقط لھذه السنة، ھذه الفوائد منذُ 2014، 2015، 2016

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.لكن المترتبة على ھذه السنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أي أن ھذه السنة أتینا ندفع فوائد السنوات السابقة جمیعھا

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.األقتراض یُكلفنا فوائد تذھب لجھات أجنبیة، قد یُرھن قراراتنا األقتصادیة، ویوجد أبواب یمكن أن یُناقل بھا مثلما ناقلنا (5) تریلیون

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب، ھذا األمر تم مناقشتھُ مناقشة مستفیضة، علماً وأنا واحد من الناس طلبت من اللجنة بناًء على تداول مع الحكومة، األقتراض الجدید
كل (20) سنة العراق یدفع فائدة أقل من (1%) نسبة فائدة، وخصوصاً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ألن تعتمد على مساھمات

العراق في ھذه المؤسسات الدولیة، وجھة نظر اللجنة المالیة بغض النظر عن نسبة الفائدة، أنھُ ممكن أن أسدھا داخلیاً عالجتھا، لكن توجد ھناك
مشاریع مستمرة، ھو لیس أستمرار باألقتراض، أستمرار بالمشاریع التي سبق وأن تم المصادقة علیھم، باستثناء مشروع ماء البصرة على ما

.اعتقد

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.نفصل بین موضوعین، أستمرار بمشاریع مستمرة ال نستطیع، لكن األستمرار بعملیة األقتراض

-:السید رئیس مجلس النواب –

كال، وقفوا األستمرار بعملیة األقتراض، اللجنة المالیة أوقفت األستمرار بعملیة األقتراض. سوف أُجیب بعض السیدات والسادة النواب، أي من
السیدات والسادة النواب لدیھم مشكلة في مشروع في ھذه المشاریع الممولة من خالل القروض، ال مانع لدى رئاسة مجلس النواب بعد التداول

بتشكیل لجنة نیابیة بما یتعلق بالمشروع المحدد وسنتخذ اإلجراءات الالزمة في ھذا األمر، ھل ھذا األمر مقنع؟ لجنة نیابیة تذھب تُحقق بھذا
الموضوع، اآلن جنابك تحدثت تقول بتفاصیل ممكن بھا شبھات على سبیل المثال، انا أجبت سیادة النائب، السیدات السادة النواب، النقاش لیس

محلھُ ھنا، أما نصوت او ال نصوت، ال یجوز سیادة النائب، سیادة النائب ھذا لیس مكان نقاش، مقترح اللجنة عندما رفع األقتراض الداخلي رفع
(5) تریلیون و (600)، تُعدل الجداول، مثال، انا سوف أجیبك، إخوان ال یجوز المناقشة أثناء التصویت، سوف أجیبك فقط على موضوع، مثالً
قرض الصندوق الدولي لدعم الموازنة، بأجمالي العجز المخطط وتمویل الفجوة المالیة العجز، مثالً الفقرة (د) قرض صندوق النقد الدولي لدعم

أ
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الموازنة تریلیون وثمانمائة وواحد وتسعون ومئتان ملیون، ھذا ألغتھُ اللجنة المالیة وسوف ینزل من الجدول، ال یتجاوز الـ (5) فقط للمشاریع
.المستمرة

-:النائب فالح ساري عبداشي –

أي أقتراض خارجي یُستبدل الى أقتراض داخلي عند الحاجة، أي أقتراض خارجي جدید، األستمرار باألقتراض ھذه التزامات وندفع علیھا فوائد
.سواًء وافقنا أم لم نوافق ألنھُ نحُن مصادقین علیھا في السنوات السابقة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات السادة النواب نمضي بالتصویت

.(المادة (2) أوالً الفقرة (2) تصویت على مقترح اللجنة في الصفحة (3

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب إعادة التصویت على ھذه الفقرة وللمرة األخیرة أُعید التصویت

.أطلب التصویت على الفقرة (2) من المادة (2) أوالً مقترح اللجنة

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.السید المقرر، فیما لو أُخطئ في عد األصوات بإمكان جنابك أن تعترض عليَّ

.(السیدات السادة النواب، اطلب التصویت على مقترح اللجنة (سادساً) بالصفحة (8) من نفس المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

.(السیدات السادة النواب، من نفس المادة (2) أطلب التصویت على مقترح اللجنة للفقرة (و) في الصفحة (10

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.(السیدات السادة النواب، أطلب التصویت على مقترح اللجنة للفقرة (سادساً) في الصفحة (16) من نفس المادة (2

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح ساري عبداشي –

.لدینا خطأ في (15) مشروع مجاري بغداد ولیس مشروع مجاري ماء بغداد، األصح مشروع مجاري بغداد أمانة بغداد

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.الصفحة رقم (9) سقط سطر في الطباعة، (380) ملیون دوالر خالل سنة 2019 وسیتم تمویل مبلغ (160) ملیون دوالر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب ھذا إرباك للتصویت أرجو الجلوس في أماكنكم، أطلب التصویت على المادة (2) بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة)

السادة النواب أي نقاش مع اللجنة المالیة یكون خارج المنصة، السادة أعضاء اللجنة المالیة الحدیث لكم، أي نقاش یكون معكم أرجو أن تترجلوا
ً .من المنصة ویكون النقاش جانبا
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-:النائب محاسن حمدون حامد –

.تقرأ المادة (3) من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (3

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محاسن حمدون حامد –

.تقرأ المادة (4) أوالً مقترح اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .السیدات والسادة أعضاء اللجنة المالیة إذا كان لدیكم أي مداولة من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب أتركوا المنصة وتداولوا جانبا

-:النائب محاسن حمدون حامد –

.تكمل قراءة المادة (4) من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (4) أوالً مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (4) بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محاسن حمدون حامد –

.تقرأ المادة (5) من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

.قبل التصویت الكتابة (1500) ملیار لیس (1,5) ترلیون والثاني (1000) ملیار فیھا خطأ، لو تقرأ ترلیون أفضل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تكتب حسب القراءة  یعني الفقرة (1) تصبح (1,5) ترلیون والثانیة (1) ترلیون والثالثة (1) ترلیون ورابعاً (500) ملیار

.التصویت على المادة (5) ب، مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (5) بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محاسن حمدون حامد –

.تقرأ المادة (6) من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (6

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عدنان عبد خضیر الزرفي –
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.یقرأ المادة (7) من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (7

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عدنان عبد خضیر الزرفي –

.یقرأ المادة (8) من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (8

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عدنان عبد خضیر الزرفي –

.یقرأ المادة (9) من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .التصویت على المادة (9) مقترح اللجنة في ثانیا

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (9) بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھوشیار عبد هللا –

.یقرأ المادة (10) من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (10) مقترح اللجنة ثانیاً، ج

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (10) بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھوشیار عبد هللا –

.یقرأ المادة (11) من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (11) مقترح اللجنة رابعاً، أ

.(تم التصویت بالموافقة)

ً .التصویت على المادة (11) مقترح اللجنة خامسا

.(تم التصویت بالموافقة)

ً .التصویت على المادة (11) مقترح اللجنة سادسا
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.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (11) بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة)

.أي مالحظة لدیكم ممكن أن ترسلونھا مع اللجنة، أي مالحظة لدیكم أرسالھا مع اللجنة قبل التصویت على القانون بالمجمل

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (12) من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (12

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (13) من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(التصویت على المادة (13

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (14) من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس وأعضاء اللجنة أطلب كرئیس لمجلس النواب تأجیل التصویت على ھذه المادة، ھناك أرأء مختلفة على ھذه المادة، أطلب التصویت
.على ھذه المادة بعد اخذ مقترحات السیدات والسادة اعضاء مجلس النواب وسوف أقدمھا الیكم

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.یقرأ المادة (15) من مشروع قانون الموازنة العامة األتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب أجلس في مكانك، ألست نائب في الدورة السابقة فقط أقرأ قانون الموازنة للعام السابق والعام الذي قبلھ

أعطیك وجھة نظري في ھذه المادة، وجھة نظري كانت التالي، أكثر من طلب قُدم على ھذه المادة ومن أنفسھم أعضاء اللجنة المالیة وحتى في
نھایة قبل ما تصل نسخة الموازنة كان ھناك رأي للمعترضین على مرور ھذه المادة، كان ھناك رأي لتعدیل ھذه الفقرات، وجھة نظري كانت أن
أغلب البنود تم التصویت علیھا متفقین، ال أرید مادة أن تعطل استمراركم وال دفاع عن المادة، سوف أعرضھا للتصویت، أبقى مكانك. السیدات

.(والسادة النواب سوف أعرضھا للتصویت المادة (14

ً .أطلب التصویت على مقترح اللجنة المادة (14) ثانیا

.تصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

ً .اآلن مقترح اللجنة ثانیاً سقط، التصویت على األصل ثانیا

.تصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)
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.أطلب التصویت على المادة (14) كما وردت من الحكومة

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.تُحذف المادة

.المادة (15) مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

یقرأ المادة (15) (أ) و (ب) و (ج) مع مقترح اللجنة (أ) و (ب) و (ج) و (د) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق
.للسنة المالیة/2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(أطلب التصویت على مقترح اللجنة المادة (15) (أ

.(تم التصویت بالموافقة)

.(أطلب التصویت على مقترح اللجنة المادة (15) (ب

.(تم التصویت بالموافقة)

.(أطلب التصویت على مقترح اللجنة المادة (15) (ج

.(تم التصویت بالموافقة)

.(أطلب التصویت على مقترح اللجنة المادة (15) (د

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على مقترح اللجنة المادة (15) ككل

.(تم التصویت بالموافقة)

.(المادة (16) مع األخذ بنظر باالعتبار التسلسالت وھي تصبح مادة (15

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.یقرأ المادة (15) اوالً مع مقترح اللجنة ثالثاً (أضافة فقرة)، من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .السیدات والسادة النواب، المادة (16) مقترح اللجنة أضافة فقرة ثالثا

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

ً .(المادة (16) ككل (اوالً) (ثانیاً) (ثالثا

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.یقرأ المادة (17) مقترح اللجنة (أ) و (ب)، من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (17) مع األخذ بنظر باالعتبار التسلسالت على مقترح اللجنة (أ
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.(تم التصویت بالموافقة)

.(أطلب التصویت على المادة (17) مع األخذ بنظر باالعتبار التسلسالت على مقترح اللجنة (ب

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (17) ككل

.(تم التصویت بالموافقة)

.(السید النائب أقرأ المادة (18) مع األخذ بنظر باالعتبار التسلسالت الن تم حذف المادة (14

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.یقرأ المادة (18) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت على المادة (18) مقترح اللجنة مع األخذ بنظر باالعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

 

-:النائبة سھام شنون عبد هللا –

تقرأ المادة (19) أوالً (أ) و (ب) (ثانیاً) و (ثالثاً) (أ) و (ب) و (ج) (رابعاً)، من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق
.للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (19) مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت، المادة (19) اوالً عدا المواد الغذائیة

.أطلب التصویت على المادة (19) مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت

السیدات والسادة النواب، بما یخص الفقرة التي تتعلق بالضرائب على نسبة (20%) على ھاتف النقال، ھذه المبالغ مسجلة أیرادات وتمویل
الخزینة، إذا نرید أن نحذفھا یجب أن تحذف النفقات مقابلھا، یجب تحدید النفقات، اللجنة المالیة یجب توضیح األمر للسیدات والسادة النواب،

وضحوا األمر للسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب فیما لو تم التصویت، یجب أن ترفعون النفقات مقابلھا، السیدات والسادة النواب، بما یخص
.ھذه الفقرة أي حذف لإلیرادات یقابل حذف للنفقات

-:النائب فالح ساري عبداشي –

اإلیرادات المذكورة بالمادة (19) یقابلھا أیرادات لصالح الخزینة العامة مقدرة على ضوء ھذه التقدیرات تم رسم النفقات، بالتالي سنة 2018
.حجم اإلیرادات المتأتیة من الفقرة (أ) (600) ملیار دینار عراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، الذي كان مصوت علیھ سابقاً في السنوات السابقة على أساسھ  تم احتساب اإلیراد، الفقرة (19) اوالً (أ) الذي یتعلق
.بضریبة الكارت وفقرة ضریبة المطار، فقط ھذه الفقرتین تم التصویت علیھا في السنوات السابقة، وأحتسب على أساسھ اإلیراد المتبقي الجدید

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

نحن أرسلنا اإلخوة في ھیأة االتصاالت، ورأینا الجداول في األعوام الماضیة وتم المقارنة بین الجداول 2017 و 2018 ورأینا الفرق في زیادة
اإلیرادات لصالح الخزینة العامة. ثانیاً ھذه المبالغ سوف تذھب نفقات إلى المحاضرین وتذھب إلى المحافظات مباشرةً، ھذا المبلغ أیراد إلى

.الخزینة أیراد إلى المحافظات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، سوف یتم عرضھا فقرة فقرة وللمجلس ما یرتأي

.(أطلب التصویت على المادة (19) اوالً (أ
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.(تم التصویت بالموافقة)

.(أطلب التصویت على المادة (19) اوالً (ب

.(تم التصویت بالموافقة)

ً .(أطلب التصویت على المادة (19) اوالً (ثالثا

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.(أطلب التصویت على المادة (19) اوالً (ثالثاً) (أ

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.(أطلب التصویت على المادة (19) اوالً (ثالثاً) (ب

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.(أطلب التصویت على المادة (19) اوالً (ثالثاً) (ج

.(تم التصویت بالموافقة)

ً .(أطلب التصویت على المادة (19) اوالً (رابعا

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

ً .إذا یوجد مالحظة لدى اللجنة المالیة قبل التصویت على القانون ككل ما یتعلق بھذه الفقرة، إذا یوجد ھناك مالحظة اللجنة المالیة یتم الحقا

-:النائبة سھام شنون عبد هللا –

تقرأ المادة (20) (اوالً) و(ثانیاً) مع مقترح اللجنة (ثانیاً) (أ) (ب) و (ثالثاً) مع مقترح اللجنة (ثالثاً)، من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة
.لجمھوریة العراق للسنة المالیة2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، المادة (20) مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت

ً .(أطلب التصویت على مقترح اللجنة (ثانیا

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب التصویت على مقترح اللجنة (ثالثاً) من نفس المادة

.(تم التصویت بالموافقة)

.أطلب التصویت على المادة (20) مع األخذ بنظر االعتبار المالحظات ومقترحات اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.یقرأ المادة (21) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (21) مع األخذ بنظر باالعتبار التسلسالت

.أطلب التصویت على مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.یقرأ المادة (22) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، المادة (22) مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.یقرأ المادة (23) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة2019

-:السید رئیس المجلس النواب –

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.یقرأ المادة (24) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، المادة (24) مع األخذ بنظر االعتبار توصیات اللجنة

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

لوزري المالیة والتخطیط، سیادة الرئیس نطلب إستبدال عیناً بنقداً أو عیناً ونقداً، لماذا الن ھذه الشركات سیادة الرئیس كانت تأتي موادھا العینیة
.ووصوالت أصالً خیالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

لیس ھذا القصد، سوف أقول لك القصد، كنا نعطیھم للشركات بدل ما نعطیھم مستحقاتھم نقود نعطیھم نفط سعر النفط في یومھ مستحقاتھم، كنا
نعطیھم عیني یجب یعملون تسویات نقدیة، النقود ال توجد بھا تسویات نقدیة، أعطیتھم عینیة أرید أن أعمل لھم تسویات نقدیة، (لوزیري المالیة

والتخطیط االتحادیین أضافة مبالغ عن عقود التراخیص التي تم تحویلھا بالماضي إلى شركات النفط األجنبیة عیناً) أنا أعطیت عیناً، أرید أن
.أعمل لھ تسویات نقدیة

.أطلب التصویت على المادة (24) مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

المادة تقول (لوزیري المالیة والتخطیط االتحادیین أضافة مبالغ على عقود التراخیص التي تم تحویلھا إلى الشركات األجنبیة عیناً)، یعني المبلغ
.المال ھو ینقسم إلى نقد وعین ھو یقول نعطي مبالغ عیناً تالحظ ذلك ھذا یقصد المبلغ أنھ عین

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

أخوان أوالً إذا تشاھدون السنوات 2017 و 2018 یعني لیس 2019 یعني السنة السابقة وقبلھا، ھذه مدفوعة عیناً للشركات الن لم یكن عندنا
نقد، بسبب انخفاض النفط وال نستطیع نبیع كل نفطنا وكنا ندفع في مكانھ عیني، االن الضریبة ال تستطیع أن تأخذ على العیني وال وزارة المالیة

تثبت عیني، إذا ترید أن تثبتھ بقیود محاسبیة یجب أن تحول المادة إلى نقود حتى تحول أرقام لكن ال یوجد دفع أضافي، لكن ھذا على أساس
الضریبة وعلى على أساس مستحقات والرسوم ال بد من تقییده الحسابات الختامیة البد من تقییده بالحسابات، ھذا ال أول وال ثاني. مدفوع نفط

أخواني نفط عیني نعطي نفط نحن نرید القید مالیاً إذا ما تم الموافقة علیھا أخوان ال ضریبة تندفع وال حسابات ختامیة تكتمل وال یسجل بوزارة
.النفط كقیود محاسبیة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –
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العبارة واضحة أضافة مبالغ على عقود التراخیص المبالغ تضاف لنا لو للشركات، ھذه المبالغ تضاف للشركات بصفة عینیة ولیس نقدیة، أضافة
المبالغ لمن؟ للدولة العراقیة؟ أو للشركات؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

المحاسبین الموجودین بالدائرة، أخوان النواب المحاسبین یعرفون یوجد مصطلحات مالیة، أضافة المبالغ أو تسویة حسابات ال یجري بھا دفع
.مباشر، فقط ھذا محاسبیاً لفظة أضافة ھذه المبالغ وموجود عندنا مدیر عام النفط ایضاً موجود، ھذه قضیة محاسبیة یجب أن ال ندفع أي مبالغ

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.السید الرئیس عذراً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.عندنا مشكلة بالمبدأ لو بالنص

-:النائب عمار طعمة عبد العباس –

.السید الرئیس ھو ھذا النص یعطي ھذا المعنى، ھذا التفسیر ال یفید، النص یعطي ھذا المعنى

-:النائب جبار علي حسین العیبي –

األمر واضح الذي تفضل بھ السید النائب واضح عینیاً، ألن حدثت فروقات خالل فترة 2015 إلى 2017 و 2018 أصبح ھناك فروقات
بالدفوعات بین شركات النفط ووزارة النفط، وبقت الفروقات عینیة یعني إذا تدفع فقط أرقام في مواضع حتى تصبح تسویة، التسویة إذا أصبحت

ناقصة تدفع بالنفط الخام وھي ال تفرق كثیراً، في حالة عدم التصویت علیھا سوف تحصل ھناك إشكاالت كثیرة وكبیرة وشركات النفط سوف
.تتراجع عن األنتاج النفط ویصبح في البلد كوارث مالیة، أطلب من السادة النواب التصویت علیھا حتى ال تحصل ھناك مشاكل في عام 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (24) مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

.الدائرة اإلعالمیة أي مداخلة ال تبث حتى الرد من عندي ال یبث، المادة والتصویت سواء تعبر أو تسقط

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.یقرأ المادة (25) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، أرجوكم نحن أمام تصویت على قانون باإلمكان كل نائب أن یبدي رأي أیجاباً أو سلباً في كل مادة، ولكن من خالل
.التصویت بالقبول من عدمھ یعني بدون أبداء أي رأي

.أطلب التصویت على المادة (25) مقترح اللجنة مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت

.تصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.التصویت على المادة األصل، أطلب التصویت على المادة األصل المادة (25) حسب ما جاء من الحكومة مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.یقرأ المادة (26) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (26) مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت
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.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.یقرأ المادة (27) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المادة (27) مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.یقرأ المادة (28) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت على المادة (28) مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت والتصویت على مقترح اللجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

.یقرأ المادة (29) اوالً، مع مقترح اللجنة (اوالً) و (ثانیاً)، من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة2019

.(اخوان ھناك خطأ مطبعي (الجاریة واالستثماریة بترودوالر لكل محافظة)، خطأ مطبعي في السطر (8

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

.التصویت على مقترح المادة (29) مع حفظ التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (29) ككل مع حفظ التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ثامر ذیبان حسون –

.یقرأ المادة (30) مع مقترح اللجنة، الفقرتین (أ) و (ب) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

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

.(التصویت على المادة (30) مع حفظ التسلسالت، مقترح اللجنة الفقرة (أ

.(تم التصویت بالموافقة)

.(التصویت على المادة (30) مع حفظ التسلسالت، مقترح اللجنة الفقرة (ب

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (30) مع حفظ التسلسالت، مقترح اللجنة بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ثامر ذیبان حسون –
ً ً أ أ
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.یقرأ المادة (31) مع مقترح اللجنة، الفقرتین (أوالً) و(ثانیاً) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

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

.التصویت على المادة (31) مقترح اللجنة أوالً

.(تم التصویت بالموافقة)

.(التصویت على المادة (31) مقترح اللجنة (د

.(تم التصویت بالموافقة)

.(التصویت على المادة (31) مقترح اللجنة مع حفظ التسلسالت (ه

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (31) مقترح اللجنة مع حفظ التسلسالت بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یقرأ المادة (32) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

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

.التصویت على المادة (32) مع مقترح اللجنة بحذف المادة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یقرأ المادة (33) مع مقترح اللجنة، الفقرتین أوالً وثانیاً من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

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

.التصویت على المادة (33) مقترح اللجنة أوالً مع حفظ التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

ً .التصویت على المادة (33) مقترح اللجنة ثانیا

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (33) مقترح اللجنة مع حفظ التسلسالت بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یقرأ المادة (34) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

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

.(التصویت على المادة (34

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یقرأ المادة (35)  مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.التصویت على مقترح المادة (35) مع حفظ التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یقرأ المادة (36) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

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

.(التصویت على المادة (36

 

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یقرأ المادة (37) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

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

.التصویت على المادة (37) مقترح اللجنة بحذف المادة مع حفظ التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

یقرأ المادة (38) أوالً وثانیا وثالثاً ورابعاً وخامساً مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة
2019.

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

.التصویت على المادة (38) مقترح اللجنة بحذف المادة مع حفظ التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یقرأ المادة (39) مع مقترح اللجنة، الفقرتین (أ) و (ب) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

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

.التصویت على المادة (39) مقترح اللجنة (أ) مع حفظ التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على المادة (39) مقترح اللجنة (ب) مع حفظ التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یقرأ المادة (40) الفقرتین (أ) و (ب) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

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

.التصویت على المادة (40) الفقرة (أ) مع حفظ التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یقرأ المادة (41) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

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

.التصویت على المادة (41) مع حفظ التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الھادي موحان عبد هللا –

.یقرأ المادة (42) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

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

.التصویت على المادة (42) مع حفظ التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الھادي موحان عبد هللا –

.یقرأ المادة (43) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (43) مقترح اللجنة مع حفظ التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

السادة النواب، المادة (37) تم التصویت على حذفھا وال یوجد نصاب، نحن لدینا الشركات مثل البتروكیمیاویات، مثل األسمدة، مثل شركات
الوزارات، ھذه اعادة دمجھا وتحویلھا من وزارة إلى وزارة یتطلب تعدیل قانون وھذا یأخذ وقت، فبالتالي عندما نعطي الصالحیة الى رئیس

.الوزراء سوف نتجاوز ھذا السیاق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.طیب كیف یتدخل مجلس الوزراء بدوائر غیر مرتبطة بوزارة، على سبیل المثال دیوان المحافظة، یقول خالص ال أحتاج الى محافظ ونائبین

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.ال العفو الشركات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ال ال ھذا یقول الجھات غیر المرتبطة بوزارة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

.عفواً أنا أطالب بإعادة التصویت ألنھ ال یوجد نصاب والسادة النواب غیر واضحة لدیھم الصورة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب في نھایة القانون ممكن نأخذ بھذه المالحظة أذا اكتملت الشروط القانونیة

-:النائب عبد الھادي موحان عبد هللا –

.یقرأ المادة (44) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.التصویت على المادة (44) مقترح اللجنة مع حفظ التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عبد الھادي موحان عبد هللا –

.یقرأ المادة (45) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (45) مقترح اللجنة مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب احمد مظھر ابراھیم محمد –

.یقرأ المادة (46) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (46) مقترح اللجنة مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب احمد مظھر ابراھیم محمد –

.یقرأ المادة (47) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (47) مقترح اللجنة مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب احمد مظھر ابراھیم محمد –

.یقرأ المادة (48) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (48) مع األخذ بنظر االعتبار التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب احمد مظھر ابراھیم محمد –

.یقرأ المادة (49) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (49) مع حفظ التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب احمد مظھر ابراھیم محمد –

.یقرأ المادة (50) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة (50) مع حفظ التسلسالت
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.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب احمد سلیمان یاسین –

سیادة الرئیس المادة (19) الفقرة ثالثاً ورابعاً ھي فقرات تحقق ایرادات للدولة ومع األسف أُسقطت بالتصویت وبالتالي سوف یكون لدینا عجز
.في الموازنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

نعم، ھذا متى سیادة النائب، السید النائب قبل التصویت على القانون بالمجمل تقدمون مالحظات أذا كان لدى اللجنة مالحظات، قبل التصویت
.على القانون بالمجمل، تفضلوا التصویت على المواد الجدیدة

-:النائبة انعام مزید نزیل –

.تقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الجدیدة مع مراعات التسلسالت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة انعام مزید نزیل –

.تقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الجدیدة مع مراعات التسلسالت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة انعام مزید نزیل –

.تقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الجدیدة مع حفظ التسلسالت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة انعام مزید نزیل –

.تقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الجدیدة مع حفظ التسلسالت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة انعام مزید نزیل –

تقرأ مادة جدیدة (على وزارة المالیة مناقلة مبلغ قدره 500 ملیون دینار ….) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق
.للسنة المالیة 2019
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الجدیدة مع حفظ التسلسالت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب شیروان میرزا قادر –

یقرأ مادة جدیدة (على دیوان الرقابة المالیة اجراء تدقیق شامل للمعامالت التقاعدیة ….) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة
.العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الجدیدة مع حفظ التسلسالت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب شیروان میرزا قادر –

یقرأ مادة جدیدة (تتحمل وزارة المالیة تسدید العموالت والفوائد المترتبة على فترة تمدید خطابات الضمان….) من مشروع قانون الموازنة
.العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الجدیدة مع حفظ التسلسالت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب جمال احمد محمد سیدو –

یقرأ مادة جدیدة (على وزارة المالیة اعادة تخصیص مبلغ(51,174,620) دوالر ….) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة
.العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الجدیدة (أو ما یعادلھا بالدینار العراقي)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب جمال احمد محمد سیدو –

یقرأ مادة جدیدة (على الرئاسات الثالثة والوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة ….) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة
.العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الجدیدة المضافة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب جمال احمد محمد سیدو –

یقرأ مادة جدیدة (على وزارة المالیة اعادة تخصیص المبالغ المرصدة سنویاً ….) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق
.للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الجدیدة المضافة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائب جمال احمد محمد سیدو –

یقرأ مادة جدیدة (تلتزم وزارة العمل والشؤون االجتماعیة بمراعاة التمثیل السكاني ….) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة
.العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الجدیدة المضافة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب جمال احمد محمد سیدو –

یقرأ مادة جدیدة (یخول وزیر النفط صالحیة تمدید فترة اعارة الموظفین …) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق
.للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الجدیدة المضافة مع حفظ التسلسالت، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اخالص صباح خضر –

.تقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

یقرأ مادة جدیدة (على وزیر المالیة اضافة التخصیصات الالزمة لـ أ، ب، ج، ه …) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة
.العراق للسنة المالیة 2019

.التصویت على المادة بالمجمل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اخالص صباح خضر –

تقرأ مادة جدیدة (على وزارة المالیة صرف الرواتب االسمیة والمخصصات لموظفي المناطق المحررة …) من مشروع قانون الموازنة العامة
.االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الجدیدة المضافة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اخالص صباح خضر –

تقرأ مادة جدیدة (تلتزم وزارة المالیة بدفع مستحقات التعویضات استناداً الى قانون رقم (20) لسنة 2009…) من مشروع قانون الموازنة
.العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الجدیدة المضافة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اخالص صباح خضر –

تقرأ مادة جدیدة (ایقاف فسخ العقود الزراعیة في المحافظات والمناطق المحررة …) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة
.العراق للسنة المالیة 2019
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الجدیدة المضافة، ویضاف شمال بابل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة اخالص صباح خضر –

اعادة مبلغ االعتمادات المستندیة المفتوحة …) من مشروع قانون الموازنة العامة T B I تقرأ مادة جدیدة (على المصرف العراقي للتجارة
.االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الجدیدة المضافة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب مثنى السامرائي –

.یقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

.(.… یستمر عناصر أبناء العراق الصحوات بعملھم بمسك االرض)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مادة جدیدة، اطلب التصویت على ھذه المادة

ھذه المادة فقط للتوضیح السید النائب سوف اجیبك، المبلغ ھو (250) الف دینار وانھ واجب ویجب ان یأتي بتأیید من األجھزة االمنیة وخاصة
.وزارة الدفاع، االنتشار على وزارة الدفاع حسب قواطعھم. اطلب التصویت على ھذه المادة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب مثنى السامرائي –

یقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

تلتزم الحكومة بإنھاء ادارة مؤسسة الدولة بالوكالة في موعد اقصاه (30/6/2019) ویعد اي اجراء بعد ھذا التاریخ یقوم بھ المعین بالوكالة)
ً .(.…باطالً وال یترتب علیھ اثراً قانونیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السادة النواب، النقاش خارج المنصة، ناقشوا جانباً، نعم سوف اعود لھا، دعوني اكمل التصویت

.السیدات والسادة النواب دعوني اكمل التصویت، استمر

.((TBI) إقرأوا لي المادة التي لم نصوت علیھا، (على المصرف العراقي للتجارة

-:النائب مثنى السامرائي –

.یقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

(… اعادة مبلغ االعتمادات المستندیة المفتوحة T B I على المصرف العراقي للتجارة)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على المادة الجدیدة المضافة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب مثنى السامرائي –



3/28/2019 محضر جلسة رقم (28) األربعاء (23/1/2019) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2019/01/23/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-28-%d… 24/40

.یقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

… على وزارة المالیة نقل تخصیص نسبة مقدارھا (15%) ………)، سیادة الرئیس اطلب التصویت على ھذه الفقرة)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب قبلھا مادة جدیدة لم نصوت علیھا (تلتزم الحكومة بأنھاء ادارة المؤسسات الدولة بالوكالة ) ھذه لم نصوت علیھا اقرأھا

-:النائب مثنى السامرائي –

یقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

.(..…تلتزم الحكومة بأنھاء ادارة المؤسسات الدولة بالوكالة في موعد اقصاه)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب مثنى السامرائي –

یقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

.(……(%على وزارة المالیة نقل تخصیصات نسبة مقدارھا (15)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب توقفوا …. الطلبات الى اللجان

-:النائب مثنى السامرائي –

سیادة الرئیس في ھذه المادة سامراء نسبتھا (13,8) قبلنا (15) تأخذ نسبة استحقاقھا من تنمیة االقالیم (15%) حسب الكثافة السكانیة اما نأتي
الى المناطق المحررة واستقرار سامراء صامدة، نعم مخربة سامراء واصبحت سجن بسبب كثرة االجھزة االمنیة وكذلك اآلن سامراء دولة

الحضارة االسالمیة، ھذه ال تأتي من تخصیصات التنمیة ھذه تأتي من تخصیصات الدولة العامة من الطوارئ، فال نستطیع ان نعطیھا (%15)
لوجود االقضیة والنواحي ھذه المادة سوف یصبح بھا طعن ایضاً، فأرید ان یتم تعدیل المادة (على وزارة المالیة نقل تخصیص نسبة مقدارھا

(..… (15%) من المبالغ

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب ال نقاش في النص اذا یوجد لدیكم مالحظات واللجنة ترتئي ان تؤجلھا الى األخیر لتعدیلھا لیس لدي مانع اذا لم توافق اللجنة امضي
.بالتصویت، نقطة نظام النائبة عالیة نصیف

-:النائب مثنى السامرائي –

سیادة الرئیس صوتت اللجنة المالیة اطلب االجراء باالستمرار بالتصویت على فقرات الموازنة وھذا حق لقضاء محافظة صالح الدین واطلب
.االستمرار بالتصویت سیادة الرئیس وھذه مخالفة للقوانین والنظام الداخلي

-:السید رئیس مجلس النواب –

نعم ھذا حدیث جانبي السید النائب مثنى والسید النائب احمد الجبوري، السید النائب تفضل والتزم بالنظام الداخلي النائب برھان. السیدات والسادة
النواب، النائب مثنى السامرائي. السیدات والسادة النواب اماكنكم اتركوا ھذه المادة الى االخیر، النائب محمد الكربولي، السید النائب ارید ان

اكمل الموازنة، ھذا االمر ممكن ان یتناقش جانباً، النائب محمد تمیم ممكن ان تاخذ النص وتناقشة جانباً؟

اخوان السادة النواب، النائب لیث الدلیمي، النائب زیاد، النائب لیث الدلیمي والنائب الجشعمي، ممكن بعد اذنكم النائب زیاد والنائب فالح زیدان
.اماكنكم، النائب زیاد مكانك النائب فالح الساري امضي بالنص الذي بعده

-:النائب فالح ساري عبداشي –

.یقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019
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.(.…… (%تخصص نسبة (70%) من تخصیصات تنمیة االقالیم للمشاریع المستمرة ونسبة (30)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.مادة جدیدة اطلب التصویت مع مراعاة التسلسالت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح ساري عبداشي –

.یقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

.(..……على وزارة المالیة اضافھ تخصیصات الى وزارة النقل عن تسدید دیون)

-:السید رئیس مجلس النواب –

مثلھا مثل الطاقة ومثل العقود متوقفة، بناًء على طلب وزارة النقل مثلما طلبت وزارة الكھرباء والحكومة تسدید مستحقات الطاقة والكھرباء، نعم
.اطلب التصویت على ھذه المادة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح ساري عبداشي –

.یقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

.(… مناقلة مبلغ (445) ملیار دینار من تخصیصات وزارة الھجرة والمھجرین الى تخصیصات المحافظات)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح ساري عبداشي –

.یقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

.(.…… على وزارة المالیة تخصیص مبالغ مالیة لتطویع اھالي المحافظات المحررة في وزارة الدفاع)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وتضاف ذوي الشھداء في عموم العراق، اطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح ساري عبداشي –

.یقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

..…أ- لوزارة التربیة تكلیف شركة النھرین العامة لطباعة وانتاج المستلزمات التربویة )

(… ب- لوزارة التربیة دعوة القطاعین العام والخاص داخل العراق فقط لتنفیذ طبع الكتب المدرسیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب ھنا في القوانین بشكل عام یؤخذ الصوت وتؤخذ القراءة كما مقروءة ولیس كما مكتوب، اآلن من یرید ان یتابع الصوت
ال یستطیع ان یسمعھ یعني التشریعیة عندما یتابعون الصوت ال یستطیعون ان یسمعوا الصوت وھذا یسبب خلل في االجراءات التشریعیة. اطلب

.الھدوء في القاعة

المادة بشقیھا (أ) و(ب) مادة جدیدة اللجنة رأیكم ھل تصوتون على (أ) وحدھا ألنھا مادة جدیدة؟ ھل تصوتون على (أ) وحدھا وعلى (ب) وحدھا
ام جمیعھا؟
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-:النائب فالح ساري عبداشي –

… المادة شقین

-:السید رئیس مجلس النواب –

شقان یعني مادتان؟

-:النائب فالح ساري عبداشي –

.كال شق الن بھا (أ) و(ب). بالكامل

-:السید رئیس مجلس النواب –

كیف ترید التصویت؟

-:النائب فالح ساري عبداشي –

.بالكامل. شركة النھرین شركة عامة تابعة لوزارة التربیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

التصویت على المادة بالكامل مادة جدیدة مضافة بشقیھا (أ) و(ب)، اطلب التصویت فقط اجلسوا السیدات والسادة النواب اللجنة ھل تصوت على
.(أ) وحدھا وتصوت على (ب) وحدھا؟ التصویت على المادة كاملة (أ) و(ب). تصویت. اطلب التصویت مادة جدیدة مضافة

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.السیدات والسادة النواب ھذا النص بشقیھ (أ) و(ب) مادة مضافة بناًء على طلب وزارة التربیة …. وتحذف. انظر الى المادة التي بعدھا

-:النائب فالح ساري عبداشي –

.یقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

.(…یعاد ارتباط سلطة الطیران المدني لوزارة النقل وفك ارتباطھا عن مجلس الوزراء)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أطلب التصویت على المادة الجدیدة المضافة. أطلب التصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.تفضل، اعتماد التقویم الزراعي لیس بھ مشكلة؟ استمر السید النائب

-:النائب فالح ساري عبداشي –

یقرا مادة جدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

.(..… على الجھات المختصة منع استیراد المشروبات الغازیة والمرطبات والحلویات والتمر)

-:السید رئیس مجلس النواب –

بدون حلویات تشطب ھذه اطلب التصویت السیدات والسادة النواب لحظة اخوان السید محمد الشیاع ما ھو رأیك؟ فقط اخذ راي محمد الشیاع
.ألنھ كان وزیر الصناعة ویعرف ما ھو تأثیره النائب محمد الشیاع، تفضل النائب محمد الشیاع

-:النائب محمد شیاع –

سیادة الرئیس الیوم انتكاسة للقطاع الخاص في ھذه الموازنة، انتكاسة حقیقیة للقطاع الخاص ولدعم القطاع الخاص، اوالً لغیر المنتج دعم المنتج
.القطاع الخاص
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.بقى النص الحكومي

-:النائب محمد شیاع –

.اردنا نتداخل واردنا ان نوضح ألنھ من غیر المعقول، ھذه موازنة وھذه سیاسة اقتصادیة اجتماعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بقى النص الحكومي بالنسبة لدعم القطاع الخاص

-:النائب محمد الشیاع –

الدعم الحكومي ال یرید دعم القطاع الخاص یعني الیوم الصناعي العراقي الذي ھو یرید ان ینصب مصنع في العراق ھل ندعمھ ام ال ندعمھ؟
مقترحین قیمة مضافة (40%) یعني زیادة على القطاع الحكومي والذي ھو (20%) والسعر محدد بـ(10%) انا اقول عن المبدأ اوالً، ھذا

.الموضوع الثاني لدینا اكتفاء ذاتي من ھذه المواد یعني لیس من المعقول العراق یستورد الجبس ویصبح منع ویوافق على ھذه

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم النائب عبود العیساوي لدیھ وجھ نظر باعتباره في لجنة الزراعة

-:النائب عبود العیساوي –

السید الرئیس النص الذي اقترحھ یكون (على الجھات المختصة منع استیراد منتجات الصناعات الغذائیة والفواكھ والخضار التي لھا منتج وطني
.(مماثل یغطي احتیاجات السوق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كال لحظة، اذا اوقفت الخضار واوقفت استیرادھا ولم تُكفي السوق

-:النائب عبود العیساوي –

.لدي منتج وطني مماثل یغطي احتیاجات السوق المحلیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.واذا لم یغطي؟ وزیر الزراعة السابق

-:النائب فالح حسن زیدان –

سیادة الرئیس بالنسبة الى الخضار والفواكھ یوجد قرار لجنة اقتصادیة یخول وزارة الزراعة ایقاف االستیراد عندما یكون ھناك منتج محلي كافي
اضافة الى التقویم الزراعي التي یجوز لقانون الكمارك او التعرفة الكمركیة ھذا التقویم الزراعي السید الرئیس فیھا مواسم تمنع استیراد كل منتج

محلي وموضوع الخضار والفواكھ معمول بموجب قانون وھو صالحیة وزارة الزراعة وانتھینا من ھذا الموضوع. اما الموضوع اآلخر ھذا
موضوع وزارة الصناعة، نعم تم اسقاط الفقرة (40%) من القطاع الخاص، نطلب اعادة التصویت علیھ ألنھ اعتقد علماً ان القطاع الخاص دون

ان ندعمھ بقیمة مضافة بحیث یكون ھناك منتج محلي ال نستطیع ان نشجع الصناعیین، لذلك نعید التصویت على موضوع (40%) القیمة
المضافة التي تحددھا وزارة التخطیط، ھذا الحل المنطقي اما نمنع بالمطلق سوف نزید الكلفة على المواطن العراقي بعد ذلك، والشھادة � نمنع

.بالمطلق سوف نزید على كاھل المواطن، ندعم الموضوع بإعادة التصویت على المادة الخاصة بالمصانع

-:السید رئیس مجلس النواب –

.آخر رأیان المحافظ السابق محمود مال طالل والراي القانوني من النائب صباح الساعدي والدراجي، اآلن فقط في ھذا النص

-:النائب محمود مال طالل –

سیادة الرئیس لدینا امكانیات صناعیة كبیرة جداً في البلد ولدینا امكانیات ممكن ان یصبح منتج محلي وموضوع المنتج المحلي الموجود یجب ان
نمنع كافة االستیرادات الخارجیة حتى الخضار وحتى الطماطم، ھل نحن نحتاج الى ان نستورد الطماطم؟ كربالء والنجف والبرتقال نحتاجھ مثل

دیالى وبقیة المناطق الموجودة، أرجو ان نمرر قرار بمنع استیراد المواد والخضار والفواكھ المنتجة محلیاً وكافة المصانع الموجودة من خالل
وزارة الصناعة وجمعیة الصناعیین الموجودین وكذلك الجمعیات الفالحیة التي تحدد الحاجة الى البلد، ھذا الموضوع اقولھ ألنھ یجب ان یمر ھذا

.الموضوع بھكذا واال سوف ال یكون لدینا انتاج محلي وال یمكن ان نشجع الصناعة المحلیة
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-:النائب صباح الساعدي –

السید الرئیس اذا یسمحوا لي اإلخوة واالخوات اعضاء مجلس النواب، ھذا قانون الموازنة االتحادیة توجد ھناك قوانین معنیة في ھذه القضایا
قانون دعم المنتج الوطني، قانون حمایة المنتج الوطني، ھذه الفقرات تنقل ھناك، اذا نحن نرید ندعم المنتج الوطني نذھب الى ھناك، لماذا ندخلھ

في الموازنة العامة؟ توجد عالمة استفھام االن نحاول ونستغل الموازنة العامة وندخل ھذه القراءة بھا. السید الرئیس ھذا قانون موازنة عامة
اتحادیة إذا أردنا دعم المنتج الوطني یوجد ھناك قانون اذا اردنا تعدیلھ نعدلھ قانون حمایة المنتج الوطني ھذا اوالً، ثانیاً لماذا ھذه القضایا؟ توجد

قضایا خاصة بالمواد االنشائیة وقضایا خاصة بالخضار والمنتجات الحیوانیة لماذا البیبسي والحلویات؟ ال اعرف لماذا؟

-:النائب محمد الدراجي –

اخواني االعزاء ان دعم المنتج الوطني واجب وطني ولكن ھناك منھاج استیرادي وھناك دائرة لحمایة المنتج ویوم الذي اوقفنا انتاج االسمنت
بقرار من مجلس الوزراء اصبحت دراسة ورأینا كم انتاجنا من االسمنت وكم حاجة الفعلیة الستھالك االسمنت في البلد وتصبح الموازنة اذا

كانت الحاجة الفعلیة تغطى من المنتج المحلي یجب منع االستیراد واذا كان ھناك فرق فتفرض ضرائب على الفرق وال یجوز ان نمنع استیراد
.دون دراسة، لذلك انا اثني على النص الذي تفضل بھ النائب عبود العیساوي

-:النائب رزاق محیبس –

سبق وان قدمت طلب موقع بـ(64) نائب واذا تسمح لي ان أقرأ الدیباجة ومضمونھ بصراحھ ھو حمایة الفقراء لیس كما یؤول حمایة الموضوع
حمایة المنتجات المحلیة تشجیعاً للقطاع الخاص وتنفیذاً لخطط التنمیة وفقاً الى البرنامج الحكومي الذي اشار الى ضرورة وتفعیل ھذا القطاع

لغرض استعادة االیادي العاملة ولمختلف الشرائح لنركز سیادة الرئیس على االیادي العاملة وھذا االخوة ال یشیرون الیھ ولغرض استعادة
االیادي العاملة لمختلف الشرائح حیث ھناك العشرات من المعامل والمصانع المتوسطة والكبیرة المتوقفة عن العمل بسبب سیاسة االستیراد غیر

الممنھج وغیر الضروري والذي ادى الى تعطیل تلك المنشآت الحیویة التي یعمل بھا مئات االالف من العمال العراقیین والفنیین وقد اثبتت
التجربة وبشھادة اصحاب االختصاص ان المنتج المحلي للكثیر من السلع االستھالكیة افضل من المنتج المستورد وھو یخضع للفحص والسیطرة
النوعیة بینما ال یخضع المنتج االجنبي لھما ومذكور في الطلب ثالثة مواد فقط سیادة الرئیس أوالً المرطبات، العصائر، الخضار والفواكھ یعني
لم یذكر ھذه المواد االخرى، لذلك اتمنى من اخواني النواب ان یحموا قوت الفقراء انا اقول قوت الفقراء وال اتحدث عن التجار وال نتحدث عن

.جماعة لدیھم معامل في الخارج ویریدون ان تدخل تجارتھم الى العراق وعمالنا ومعاملنا جالسین دون عمل

-:السید رئیس مجلس النواب –

ماذا تسمى الروزنامة الزراعیة رسمیاً؟ سوف اقرا النص (على مجلس الوزراء منع استیراد منتجات الصناعات الغذائیة والتمور والفواكھ
.والخضر التي لھا منتج محلي مماثل لتغطیة احتیاجات السوق المحلي بما ال یتعارض مع الروزنامة الزراعیة)، اطلب التصویت

لقد قمت بتعدیل النص كیف ترید النص؟ ھذا صحیح تفضلي السیدة النائبة سوف اعطیك دور تفضلي ھنا، اصبح مزج في الرأیین (على مجلس
الوزراء منع استیراد منتجات الصناعات الغذائیة والتمور والفواكھ….)، سوف اعیدھا مرة اخرى(على مجلس الوزراء منع استیراد منتجات

الصناعات الغذائیة والمرطبات والعصائر والتمور والفواكھ والخضر التي لھا منتج محلي مماثل یغطي احتیاجات السوق المحلیة وفقاً للروزنامة
.(الزراعیة

.اطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح ساري عبداشي –

.یقرأ مادة جدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

.(..…على وزارة المالیة نقل تخصیص نسبة مقدارھا (15%) من مجموع المبالغ المخصصة لمحافظة صالح الدین)

 

-:االنائب فالح ساري عبداشي –

.یقرأ مادة جدیدة مضافة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لسنة 2018

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب أي حدیث خارج السیاقات غیر مقبول، رجاًء بدون تصویر، ال یجوز التصویر، السیدات والسادة تحصل بیننا مشاكل دائماً ال أحب
.أن تنقل خارج القاعة، بدون تصویر رجاًء، السادة النواب جھودكم لن تذھب سدى، أرجو الجلوس حتى نكمل

-:االنائب فالح ساري عبداشي –
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.یقرأ مادة جدیدة مضافة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لسنة 2018

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على المادة الجدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لسنة 2019

.(تم التصویت بالموافقة)

-:االنائب فالح ساري عبداشي –

-:إضافة مادة جدیدة

.(أوالً: (على وزارة المالیة إجراء المناقالت وحسب الجداول المرفقة جدول (ز) المناقل منھا وجدول (ح) المناقل إلیھا

ثانیاً: على وزارة المالیة االتحادیة إجراء مناقلة مبلغ واحد تریلیون من أقساط حواالت الخزینة المقسوم لدى البنك المركزي العراقي المرصدة
.ضمن موازنة وزارة المالیة لسنة 2016 من المشاریع االستثماریة لتنمیة األقالیم وعلى أن یوزع المبلغ حسب نفوس الموازنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على أن یكون (أ) و (ب) ولیس أوالً وثانیاً تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

-:إضافة مادة جدیدة

یسرع العنوان الوظیفي للموظف الحاصل على شھادة أعلى أو مماثلة أو مغایرة أثناء الخدمة والتي تتالءم مع طبیعة عملھ وبموافقة دائرتھ)
بعنوان مباشر لكل سنتین اعتباراً من تاریخ حصولھ على الشھادة وصوالً الى مرحلتھ التي كانت علیھا حین تقدیمھ الطلب مع احتفاظھ بدرجتھ
الوظیفیة ومرحلتھ وكان مخصصات ومفردات راتبھ التي ھو علیھا بتاریخ تقدیمھ الطلب لتغییر عنوانھ الوظیفي مع استمرار منحھ العالوات

.(والترقیات استثناًء من قانون (103) لسنة 2012 بعد تدقیق دیوان الرقابة المالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على المادة الجدیدة المضافة

.(تم التصویت بالموافقة)

.ھذه المواد اآلن اقترحتھا اللجنة نتیجة الحدیث المتكرر

 

 

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

-:إضافة مادة جدیدة

إلزام وزارة المالیة والوزارات األخرى بعدم ممانعة ذوي الشھداء والسجناء والمفقودین للشرائح كافة بین دوائر ووزارات الدولة وفق البند)
.(رابعاً من المادة (17) من قانون مؤسسة الشھداء رقم (2) لسنة 2016 والبند ثانیاً من المادة (12) من قانون رقم (57) لسنة 2015

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على المادة الجدیدة المضافة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

-:إضافة مادة جدیدة
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.((اطلب إضافة كلمة محاضرین الى المادة (11) الفقرة (ج)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.((اطلب إضافة كلمة (المحاضرین الى المادة (11

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

-:إضافة مادة جدیدة

.(احتساب ممن استشھد من حشد وزارة الدفاع شھیداً بكامل حقوق الشھداء وفق للقوانین النافذة بھذا الخصوص)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على ھذه المادة المضافة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

-:إضافة مادة جدیدة

تنفیذ قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2013 في 22/1/2013 ألعمار المناطق التي یقطنھا التركمان بما فیھا آمرلي بإشراف صندوق)
.إعمار المناطق المتضررة من األعمال اإلرھابیة ولمجلس الوزراء إجراء المناقالت الالزمة لھذا الغرض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على ھذه المادة المضافة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

-:إضافة مادة جدیدة

إضافة مبلغ مائة ملیار دینار بدل لدفع سكن لعوائل شھداء الحشد الشعبي وحسب قانون مؤسسة الشھداء النافذ للمستشھدین بعد الشھر السادس)
.(لسنة 2014

-:السید رئیس مجلس النواب –

إضافة مبلغ ماذا؟

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

إضافة مبلغ مائة ملیار دینار بدل لدفع سكن لعوائل شھداء الحشد الشعبي وحسب قانون مؤسسة الشھداء النافذ للمستشھدین بعد الشھر السادس)
.(لسنة 2014

-:السید رئیس مجلس النواب –

لیس لدي مشكلة بھذا النص ولكن الذي یفھم منھ انھ لكل عائلة مائة ملیار صیغوه بحیث یفھم للكل مائة ملیار (إضافة مبلغ مائة ملیار دفع) بمعنى
.النص یجب معالجتھ

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

-:إذا تسمحون لي تكون الصیغة كاآلتي

.(تخصیص مبلغ مائة ملیار دینار الى مؤسسة الشھداء لدفع بدل سكن عوائل شھداء الحشد الشعبي للمستشھدین بعد الشھر السادس لسنة 2014)

-:السید رئیس مجلس النواب –
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.اطلب التصویت على إضافة المادة الجدیدة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

.(إضافة للمادة (40) الفقرة (أ) بالنسبة لمكافآت الجیش یوجد طلب بإضافة عبارة (أسوة بالجیش الحالي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(اطلب التصویت على إضافة للمادة الجدیدة جملة (أسوة بالجیش الحالي

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

-:إضافة مادة جدیدة

یؤجل استیفاء الدیون الحكومیة المترتبة بذمة الفالحین والمزارعین الذین ال تزید قروضھم عن مائتان وخمسمائة ملیون دینار من قروض)
المصرف الزراعي التعاوني المبادرة الزراعیة للبنك المركزي في عموم محافظات العراق مع إعادة تحمیل ھذه الدیون أي فوائد خالل فترة

.(التسدید

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على إضافة المادة الجدیدة فیما یخص المزارعین

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

-:إضافة مادة جدیدة

یتم التوازن في التعیینات في وزارات الدولة وباقي المؤسسات بالنسبة لألقلیات من المكون المسیحي والصابئي واالیزیدي بما یضمن التوازن)
.(الوطني بین أبناء ومكونات الشعب العراقي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على إضافة المادة الجدیدة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

-:إضافة مادة جدیدة

.(على مجلس الوزراء العمل على تثبیت عقود بشائر الخیر في محافظة دیالى وتوفیر التخصیصات الالزمة لذلك)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(اطلب التصویت على إضافة المادة الجدیدة وإضافة كلمة (نینوى

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

-:إضافة مادة جدیدة

إلزام وزارتي المالیة والداخلیة على نقل الدرجات الوظیفیة والتخصیص المالي والراغبین من حملة الدبلوم والبكالوریوس في األقل من وزارتي)
.(الداخلیة والدفاع المراقب الى الوزارات األخرى عدا الرئاسات الثالث والجھات المرتبطة بھا

-:السید رئیس مجلس النواب –
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لم یتم إضافة أي نص بھذه الطریقة، السیدات والسادة النواب لن اقبل بإضافة أي نص الى الموازنة، ھذا قانون موازنة اتحادیة، أرجو من الجمیع
.أماكنكم

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

إلزام وزارتي المالیة والداخلیة على نقل الدرجات الوظیفیة والتخصیص المالي والراغبین من حملة الدبلوم والبكالوریوس في األقل من وزارتي)
الداخلیة والدفاع المراقب الى الوزارات األخرى عدا الرئاسات الثالث والجھات المرتبطة بھا بعد موافقة الجھة المنقول لھا بشرط أن ال یترتب

.(على ذلك أي تبعات مالیة أو تعویض للذین نقلوا خارج الوزارتین أو إلزام وزارتي الداخلیة والدفاع ترتیب وضعھم داخل وزاراتھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على إضافة المادة الجدیدة

.(تم التصویت بالموافقة)

ال تستلم وال ورقة، انتھى، ھذه ھي الموازنة كما ھي، إخوان إذا تریدون أن تصوتوا علیھا بالمجمل أو ال تریدون التصویت علیھا، ومجلس
النواب ال یرتأي، وال اسمع أي كالم، ال تقرأ، أوقف، یضاف نعم الشبك والفیلیین وكل مكونات الشعب العراقي، یضاف ھذا الى النص، ھل

ھنالك اعتراض الى إضافة ھذا النص؟ إضافة الشبك والكورد الفیلییة؟

.(تم التصویت بالموافقة)

.ال توجد أي مادة مضافة بعد سوف أتحدث عن مادتین

-:النائب ھیثم رمضان عبد الجبوري –

-:إضافة مادة جدیدة

تقدم طلبات المشمولین بإحكام المادة (1) من قانون المتضررین من النظام السابق الى اللجنة المشكلة في كل محافظة بدون تحدید مدة بدون)
.(الحاجة الى أمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على إضافة المادة الجدیدة

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

 

-:النائب فالح ساري عبداشي –

-:إضافة مادة جدیدة

.(على وزارة المالیة مناقلة المبلغ الالزم لتنفیذ قانون البصرة عاصمة العراق االقتصادیة)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على إضافة المادة الجدیدة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح ساري عبداشي –

.(الصفحة (5) السطر رقم (3) المادة (2) إضافة فقرة (المرضى داخل وخارج العراق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم ھذه الفقرة (ادخل وخارج العراق) قمنا بإضافتھا في الموازنات السابقة وتضاف

.(تم التصویت بالموافقة)
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أي بند لیس لدیھ غطاء مالي تطعن بھ الحكومة یسقط ویسقط باقي البنود األخرى أرجوكم تسقط كل البنود األخرى تصبح عرضة للطعن إذا
جاوزت سقف اإلنصاف تصبح عرضة للطعن األستاذ رائد فھمي جنابك اشتغلت بالحكومة الوزراء مشتغلین ھل یجوز زیادة سقف اإلنفاق؟

النصوص التي كانت مضافة كانت محسوبة مناقالت حتى نحافظ على سقف اإلنفاق السیدات والسادة النواب حتى تحافظوا على جھودكم وجھود
اللجنة المالیة كل المناقالت او اإلجراءات التي حصلت ھي ضمن سقف اإلنفاق أي مشكلة خارجھا یؤثر على كل المناقالت ألنھ سوف ال

تستطیع الحكومة تمیز أیھما األسبق وسوف تبقیھ أو تلغیھ عندما یكون سقف اإلنفاق أعلى تلغي الكل المواد التي أضیفت باآلخر من قبل اللجنة
المالیة حین توفیر التخصیص المالي لھا التي تم التصویت علیھا باإلضافة األخیرة حین توفیر التخصیص المالي یوجد اعتراض؟ ال یوجد

اعتراض

-:النائب عدنان عبد خضیر الزرفي –

اطلب إعادة التصویت على المادة (19) الفقرة ثانیاً وثالثاً و(أ) و(ب) باعتبار ھذه إیرادات والیوم نحن قمنا بزیادة النفقات سوف یقابل ھذه زیادة
.في النفقات وانخفاض في المواد

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب الموافقة على التعدیل الذي أشارت لھ اللجنة تصویت بما یتعلق بضریبة المطار

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عدنان عبد خضیر الزرفي –

-:یقرا مادة جدیدة من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

.(إضافة حشد وزارة الدفاع من ضمن وزارة الدفاع تثمیناً لتضحیاتھم وما قدموه من شھداء)

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على إضافة المادة الجدیدة لحین توفر التخصیص المالي

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عدنان عبد خضیر الزرفي –

.یقرأ موازنة مجلس النواب للسنة المالیة 2019

 

-:النائب یوسف بعیر علوان الكالبي –

حشد ودفاع ناس محترمین تطوعوا بعد الفتوى ذھبوا مع الدفاع قادة الفرق واأللویة ال تعطیھم رواتب أبداً منذ أربع سنوات ومن ثم ماذا عملوا؟
أضیف عدد كثیر منھم وأضفناھم الى ھیأة الحشد الشعبي رفضوا وبقوا أین؟ مع احترامي ضحكوا علیھم الفرق واأللویة یعملون على حسابھم
الضباط الذین یعرفون الصیغة حتى النشر الخاص بھم ادخل القوة والبدل بمعنى ال یعطیھم القدر ویسرقونھ منھم وشھدائھم یعتبرونھم شھداء

إرھاب ولم یكتبوا شھداء حتى جرحاھم ال یعالجون لذلك الموضوع لیس بھذه الطریقة یعالج لیس بھذه الطریقة یصوت علیھم قادة الفرق واأللویة
تقول لھ تعال معي لدي فقرة أبقى معي لحد توفیر التخصیصات وفي ھذه الحالة سوف یتبھذل أكثر أما یتم إنصافھم بصورة صحیحة وإنصاف

.حقیقي أن ھذا القرار لیس صحیح

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید النائب ھذا األمر تم التصویت علیھ ویترك التقدیر لوزارة الدفاع حین توفر الدرجات انتھى الموضوع ما قیل ھو الذي یؤخذ إخوان ال
یجوز المداخالت على ھیأة الحشد الشعبي استیعاب ھؤالء ترسل علیھم وتراھم وھي التي تقرر األمر النص الذي یتعلق بالتركمان وھل تم
التصویت علیھ؟ السیدات والسادة النواب بما یتعلق بالمحاضرین المجانین السادة النواب ثالثة أمور اطلبھا باعتباري رئیس مجلس النواب

-:المعروضة للتصویت

أوالً: لم یتم التقرب ملیار دوالر بما یتعلق بالمحافظات التي تحتضن الزائرین اطلب إضافة نص یتعلق بھذا األمر (تعود اإلیرادات للتأشیرات
التي تمنح للزائرین الى المحافظات التالیة حسب النسب محافظة كربالء المقدسة(30%) محافظة النجف (30%) محافظة بابل (%10)

.محافظة واسط (10%) محافظة بغداد الكاظمیة (10%) محافظة سامراء (10%) اطلب التصویت على ھذه الفقرة

.(تم التصویت بالموافقة)

أل ً



3/28/2019 محضر جلسة رقم (28) األربعاء (23/1/2019) م – مجلس النواب العراقي

http://ar.parliament.iq/2019/01/23/%d9%85%d8%ad%d8%b6%d8%b1-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-28-%d… 34/40

ثانیاً: اطلب إضافة نص آخر (یناقل مبلغ ملیار دینار من موازنة الوقف السني تصرف ألغراض المصالح المجتمعیة في المدن المحررة) اطلب
.التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

السیدات والسادة النواب عقدت وحرصت اللجنة المالیة على توفیر تخصیصات مالیة للمحاضرین دون أجر وبالتالي النص الذي اطلب التصویت
علیھ ویوجد لھ تخصیص (تلتزم وزارة المالیة بصرف مبلغ (125) ألف دینار أجور نقل للمحاضرین المجانین وبموجب جدول المناقالت

.المرفقة بھذا القانون) اطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.مادة أخرى:- (یفتح التقدیم للطلبات الجدیدة لقانون رقم (5) لسنة 2009 لعام 2019 فقط) اطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

.یقرأ موازنة مجلس النواب للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على موازنة مجلس النواب

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

.یقرأ موازنة للسلطة القضائیة (موازنة مجلس القضاء األعلى) للسنة المالیة 2019

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(اطلب التصویت على موازنة السلطة القضائیة (موازنة مجلس القضاء األعلى

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

.(یقرأ موازنة السلطة القضائیة (موازنة المحكمة االتحادیة العلیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(اطلب التصویت على موازنة السلطة القضائیة (موازنة المحكمة االتحادیة العلیا) بشقیھا (أ) و (ب

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

.یقرأ موازنة المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على موازنة المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

.یقرأ المادة (51) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على المادة (51) مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

.یقرأ المادة (52) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اطلب التصویت على المادة (52) من مشروع قانون الموازنة العامة االتحادیة

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد علي محمد تمیم الجبوري –

.یقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لحظة، ھذا سوف یكون التصویت على القانون بالمجمل، ال

.بعده یكون التصویت بالمجمل؟ توجد مالحظة

بما یتعلق بتخصیصات الزائرین التي صوتنا علیھا، أطلب إضافة بلد بذات التخصیصات التي لمدینة سامراء، إثنیھما (10%) بلد وسامراء،
.(%والكاظمیة واألعظمیة (10%) وسامراء وبلد مجتمعتین إثنیھما (10%) والكاظمیة واألعظمیة مجتمعتین (10

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.السیدات والسادة النواب، لم نكمل بعد، إستریحوا أماكنكم

.إعطني المجال ألقرأ

-:نعم، أطلب إعادة التصویت على المادة (51) وتكون كالتالي

.(ال یعمل بأي قانون أو قرار مخالف لھذا القانون وال تتحمل الخزینة العامة اإلتحادیة أي أعباء مالیة إضافیة خارج ھذا القانون)

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

أطلب إضافة، جرحى العملیات اإلرھابیة واألجھزة األمنیة والحشد الشعبي والعشائري إلى المادة (35) من قانون الموازنة العامة لسنة 2019
.لمن لدیھ نسبة عجز (75%) فما فوق

.أطلب التصویت

.ما ھو الكثیر؟ والبیشمركة (75%) فما فوق، أطلب التصویت

.الجرحى مع الشھداء

.إخوان، أنتم ال تقدرون (50) أو (75) ھو سیأخذ من تخصیصات الشھید، أي كلما زدتم سیأخذ من التخصیصات

.حسناً یا إخوان، سوف یأخذ من تخصیصات الشھید

.حسناً سوف أقرأھا، كم تریدون أقرأئھا؟ حسناً إسترح (60%) أنت عسكري كم؟ تفضل
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السیدات والسادة النواب، إضافة ذوي المفقودین وجرحى العملیات اإلرھابیة واألجھزة األمنیة والحشد الشعبي والعشائري والبیشمركة (60%)
.إلى المادة (35) من قانون الموازنة العامة لسنة 2019 لمن لدیھ نسبة عجز (60%) فما فوق

.أطلب التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.السید النائب، إقرأ األسباب الموجبة، تفضل

-:النائب محمد علي محمد تمیم الجبوري –

.یقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لحظة إخوان، إجلسوا في أماكنكم، ما الذي تریدیھ؟ تفضلوا لدي نقطة نظام

إخوان بھذه الطریقة حتى نكمل لم یبقى شيء، لذا تفضلوا في أماكنكم ولدینا فقرة التصویت على الوزراء، تفضلوا في أماكنكم السیدات والسادة
.النواب

اللجنة، تفضل إسترح، سوف أطلب إلیك إعادة التصویت علیھا، كم ھي المادة؟ ما المھم فیھا یبیعون بیع للناس؟

.السادة النواب تفضلوا في أماكنكم

.خارج ھذا القانون، ھذا في األمور المحاسبیة قلت ال تتحمل كلفة إضافیة خارج نص ھذا القانون، أي شيء خارجي

.إسترح في مكانك

یسمح، أطلب، أو، لشركة الخطوط الجویة العراقیة، التعاقد أو تثبیت المتعاقدین على مالكھا ومن میزانیتھا دون أن تترتب على ذلك تبعات مالیة
.على الخزینة العامة للدولة وال یتعارض مع نشاطات شركة الخطوط الجویة العراقیة

.نعم، أطلب التصویت

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.صوتوا على األسباب الموجبة

.أكمل

السیدات والسادة النواب، یوجد نص؟ ھذا الموضوع یوجد نص یتیح للرقابة المالیة التدقیق في إقلیم كردستان وصوتنا على موضوع إقلیم
.كوردستان

.نعم، تفضل

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

سیادة الرئیس، ھذه مادة مھمة ولألسف بھذه زحمة التصویت یمكن غفلنا عنھا، المادة (2) خامساً (ج) الصفحة (16) ھذه التي جائتنا من
.الحكومة، ھذا إمتیاز أعطوه للشركة

-:السید رئیس مجلس النواب –

المادة كم؟

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.(المادة (2) خامساً (ج

.ھذا إمتیاز أعطوه للشركة ومحددة باإلسم وسقف مالي مفتوح ونعطي ضمانة

-:السید رئیس مجلس النواب –
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نعم، أتفق معك، بكم یحدد السقف؟

-:النائب محمد شیاع  صبار السوداني –

.سیادة الرئیس، ال نعرف، یحذف

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھم لم یحددوا السقف، أرجو تحدید السقف، ال نعرف مدى الحاجة لھا

بالصفحة كم؟

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.أقترح (100) ملیون

.(الصفحة (16

.ملیون وخالل سنة واحدة (100)

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، في الصفحة (16) بالمادة (2) الفقرة خامساً (ج) والتي تتعلق بشركة خیرات خیرات األبار لمشروع وحدة ھدرجة
.وتحسین البنزین في محافظة المثنى على أن یتم تحدید سقف مالي وزمني للضمانة

.بناًء على طلب رئاسة المجلس، یتم تحدید سقف، أطلب تعدیل ھذه الفقرة لیكون السقف ال یتجاوز (100) ملیون دوالر

.أطلب التصویت

ألنھ ال یمكن أن یكون السقف مفتوح وقد تكلف الدولة ملیارات وال نعرف كم؟ السقف والسیادة مفتوح أطلب أن ال یتجاوز الــ (100) ملیون
.دوالر

.(تم التصویت بالموافقة)

.نعم

-:النائب محمد علي محمد تمیم الجبوري –

.یقرأ األسباب الموجبة لمشروع قانون الموازنة العامة اإلتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 2019

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على القانون ككل

.(تم التصویت بالموافقة)

-:السیدات والسادة النواب الفقرة ثانیاً على جدول األعمال

.الفقرة رابعاً: إستكمال التصویت على التشكیلة الوزاریة*

.السیدات والسادة النواب، أماكنكم، أمامنا عطلة تشریعیة وأرجو أن نلتزم بإكمال التشكیلة الوزاریة، تشكیل الكابینة الحكومیة

أطلب من السیدات والسادة النواب اإللتزام، رئیس مجلس الوزراء أرسل كتاب إلى مجلس النواب مرشحین لوزارتین وأرسل أیضاً طلب اإلعفاء
ً .مع مرشحة وزارة التربیة التي تم التصویت علیھا سابقا
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.أطلب من السیدات والسادة النواب الجلوس في أماكنھم إلستكمال التصویت على الكابینة الوزاریة

ً .الفصل التشریعي على أبواب النھایة، أرجو من السیدات والسادة الجلوس في أماكنھم للتصویت على ھذه الفقرة، الفقرة رابعا

.السیدات والسادة النواب الجلوس في أماكنھم، تفضلوا أماكنكم

.سیادة النائبة، ال أستطیع، ما یحكمني أنا اإلستمرار بجدول األعمال طالما یوجد نصاب

.السیدات والسادة النواب أماكنكم، الشعب ینتظر إستكمال، الیوم أنجزتم الموازنة، أكملوا تشكیل الحكومة

.أماكنكم حتى أتمكن من إحتساب النصاب، الموظفین، فقط إعطوني المجال لكي أعرف النواب

.النواب أماكنكم، كل النواب الذین في القاعة یحتسبون، تفضلوا في أماكنكم، إحسبوا لي النصاب، المقرر إحسب لي النصاب

.األسماء التي وصلت لي من رئیس الحكومة، سحبھا رئیس مجلس الوزراء وإستبدل مرشح وأنا لیس لي إال أن التزم بالنظام الداخلي

.السید النائب تفضل في مكانك

.السیدات والسادة النواب، الفقرة رابعاً، إستكمال التصویت على التشكیلة الوزاریة

-:الرسالة التي وصلت إلى مجلس النواب من السید رئیس مجلس الوزراء، أقرأ نصھا على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

 

.بسم هللا الرحمن الرحیم

.السید رئیس مجلس النواب الموقر

.السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

بعد سلسلة من المشاورات مع الكتل السیاسیة أرسل إلیكم مرشحین جدیدین لوزارتي التربیة والعدل، راجیاً من سیادتكم طرحھما على مجلس
النواب الموقر لنیل الثقة وذلك إستكماالً للتشكیلة الحكومیة علماً بأنھ جرى تدقیق اإلسمین من ھیئتي المسائلة والعدالة والنزاھة كما جرى التدقیق

-:مع األمن الوطني

.وزیر التربیة، سفانة حسین علي الحمداني
.وزیر العدل، القاضي أركان قادر ولي كریم بیباني

.السید رئیس مجلس النواب الموقر

الشك أن إستكمال التشكیلة الحكومیة قد تأخر مدركین أن سبب ذلك ھو الظروف الصعبة التي تمر بھا البالد ورغبة القوى السیاسیة للوصول إلى
.أفضل المرشحین منظوراً إلیھم من تقیماتھم التي نحترمھا تماماً

إننا نتقدم وھذا ھو األھم ولو ببطئ وعلى حساب أداء الحكومة وثقة الجمھور بھا وسنرسل خالل فترة قصیرة أسماء المرشحین لوزارتي الدفاع
.والداخلیة بعد بذل المساعي لإلطمئنان على نیل التأیید الالزم من مجلس النواب الموقر

.تقبلوا فائق التقدیر واإلحترام

.السیدات والسادة النواب، أیضاً، وصلت موافقة السید رئیس الوزراء على الطلب المقدم من السیدة شیماء خلیل عبد هللا

-:نص الطلب

.السید رئیس الوزراء عادل عبد المھدي المحترم

.السالم علیكم

شرف كبیر لي أن أكون جزًء من فریقكم الوزاري إلدارة الدولة العراقیة التي نحمل إسمھا وھویتھا ووسام وطني أضعھ وأنا أحظى بثقة مجلس
النواب العراقي، ولكن رفعاً للحرج وتالفیاً لما قد یؤثر على مسیرتكم في بناء الدولة وإستكمال ملفات اإلصالح، أعلن لكم إستقالتي من منصب

وزیرة التربیة وأخولكم بكل ما یلزم من أجل إنجاز ھذه اإلستقالة وأطلب سحب الثقة مني وأنا على أتم اإلستعداد وإعالنھا عبر وسائل اإلعالم إذا
.لزم األمر ذلك وكلي أمل ودعاء لنجاحكم في مھمتكم وسابقى عراقیة أكافح  من أجل رفعة العراق وخالصھ من اإلرھاب والفساد

.وتقبلوا خالص التقدیر
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.الدكتورة شیماء خلیل عبد هللا الحیالي

یجوز لمجلس النواب سحب الثقة من الوزیر الذي نال الثقة، ھي نالت الثقة ولكن لم تؤدي الیمین الدستوریة، یجوز سحب الثقة بناًء على طلبھا
ً .وبموافقة رئیس الوزراء وھذه موافقة رئیس الوزراء وقبول إعتذارھا من المنصب ویعتبر ترشیحھا مسحوبا

.إعلموني النصاب، كل من ھو موجود في القاعة محسوب بالنصاب

.السیدة النائبة تفضلي بمكانك

.سوف أشكل لجنة، السید حیدر مثنى والسید صالح الحمیري والسید األمین العام، إحسبوا لي النصاب وكل من في القاعة یحسب بالنصاب

.تفضل

-:النائب أحمد عبد هللا عبد خلف الجبوري –

سیدي الرئیس، الوقت متأخر وال اعتقد انھ توجد جلسات الفجر، أعطنا وقت لنتفاوض مع الكتل السیاسیة، نحن لیس لدینا مشكلة فقط، ھذا مقترح
ووجھة نظر، لدینا أربع وزارات غیر متفق علیھا، التربیة والعدل والداخلیة والدفاع، لماذا ھاتین الوزارتین؟ نؤجل ونرحل ولندع المزید من

.التفاؤل، كیف ستعمل الكابینة الحكومیة؟ فأنا أطلب التأجیل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لحظة، ال یتدخل الجمیع

.أعطني كم؟ األستاذ حیدر مثنى، إحتسب النصاب

.الموجودین بالقاعة سیتم إحتسابكم

.أماكنكم

.تفضل

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

.سیادة الرئیس، نحن وأنت تعرف كل الكابینة الوزاریة

في ما یتعلق بالكابینة الوزاریة حتى لجان مجلس النواب ووضع مجلس النواب واإلتفاقات السیاسیة والكتل السیاسیة، ونحن كمشروع عربي
مرشحتنا ال توجد مشكلة إعرضھا على التصویت ولكن، بما أنھ ھناك خالف على مرشح وزارة العدل بین جماعة اإلتحاد، وسمحتوا لي، ال
یحق، المادة (44) من النظام الداخلي، الیسمح ألحد غیر رئیس الجلسة مقاطعة المتحدث، فرجاًء ال أقطع أحادیثكم وال أقبل ألحد أن یقطع

.حدیثي، رجاًء

سیادة الرئیس، یوجد خالف بین كتلة اإلتحاد وھم إخوة وأعزاء ومحترمین كلھم وبالمقابل، كتلة الدیموقراطي الكردستاني وأیضاً إخوة وأعزاء،
.إذا یؤجل الموضوع یومین أو إسبوع إلى أن یتفاھموا بینھم نحن لیس لدینا أیة مشكلة ككتلة المشروع العربي

-:السید رئیس مجلس النواب –

أنتم على ماذا تصفقون لھ؟ أنت ماھو رأیك؟ تؤجل؟ تؤجل اإلثنین؟

.لحظة، توجد مشكلة في النصاب

السیدات والسادة النواب، إجلسوا في أماكنكم حتى أعرف أحسب، تفضلوا إجلسوا أو غادروا القاعة، أي أحد داخل القاعة یحتسب حتى ال تأتي
.بعد ذلك وتعترضین وتقولي لي ال یوجد نصاب، إما أن تدخلي إلى القاعة أو تغادري القاعة

السادة النواب، أماكنكم، حتى ال تكون جلستكم ُعرضة للطعن، النائب عبد هللا الخربیط، مكانك، السادة النواب اماكنكم، النائب یوسف، إحسبوا لي
النصاب، غیر إحسب النصاب، في كل مرة یأتي إلي رقم مختلف إذا یتحركون ال یمكن إحتساب النصاب ألن البعض یدخل والبعض یخرج، یا

.إخوان ال یجوز ھكذا، أماكنكم

.البرلمانیة، استاذ حیدر مثنى، العالقات أحد منكم، إثنین من العالقات، أماكنكم، استاذ صباح

.أستاذ حیدر، تفضل، الموظفین معكم وال تستخدموا غیر الموظفین، النائب أحمد األسدي، مكانك، أستاذ یوسف أسترح
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.السیدات والسادة النواب، النائبة نھلة الراوي والنائبة كفاء، أماكنكم

.(السیدات والسادة النواب، النصاب غیر متحقق (132

.توقفوا، إستمع لحظة، ماذا تقترحین؟ تفضلي ھنا

-:النائبة جوان إحسان فوزي –

.سیادة الرئیس، حضرتك أعطیت مجال أكثر من المفترض، أسفة جداً، ولكن الحظنا كلنا حضرتك أعطیت مجال أكثر من المفترض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائبة، لیس لي إال أن أحتسب النصاب، واآلن سوف أعطیك بھذه الورقة

-:النائبة جوان إحسان فوزي –

.وسیادة النائب الثاني منحاز مع األسف مع أنھ حضرتك تمثل الكل، منحاز

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائبة، أنا لدي نصابین وصال، األول (142) والثاني (135) وإضطررت إلى تشكیل لجنة ثانیة التي إحتسبتھ (142) وقبلھما وصلني
النصاب (170) واآلخر (164) فأضطررت تشكیل لجنة إحتسبت النصاب (142) وإحدى القوى السیاسیة والذین لدیھم وزارة من ھذه

.الوزارات واإلثنین إنسحبوا من القاعة، أنا ال أستطیع أن أدافع عن أحد وھو متنازل عن إستحقاقھ

أطلب من السیدات والسادة النواب، یوم غد جلسة، لن أعرض المتبقي من الكابینة الحكومیة إال بوجود رئیس الوزراء، یحضر رئیس مجلس
الوزراء یكمل كابینتھ، یأتي رئیس مجلس الوزراء عنده مرشح واحد یعرضھ أو لدیھ مرشحین إثنین یعرضھما، أو لدیھ أربع مرشحین یعرضھم

.مرة واحدة

نعم، الجلسة ترفع الیوم الخمیس، لدینا جلسة لھذا الیوم ونحن اآلن جلستنا مستمرة صباحیة، لدینا جلسة مسائیة أخرى في ھذا الیوم الخمیس
.24/1 الساعة الواحدة ظھراً، ترفع الجلسة

ً .ُرفعت الجلسة الساعة (2:15) صباحا


