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محضر جلسة رقم (15) الثالثاء 27/10/2020
الدورة اإلنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثالثة

الفصـل التشریعي األول

 

محضر جلسة رقم (15) الثالثاء 27/10/2020

 

 

ً عدد الحضور: (170) نائبا

بدأت الجلسة الساعة (6:33) مساًء

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

نیابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة عشرة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثالثة، الفصل التشریعي األول، نبدؤھا بتالوة
.آیات من القرآن الكریم

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیاٍت من القرآن الكریم

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

جدول أعمال الجلسة رقم (15) الیوم الثالثاء 27/10/2020 ھنالك طلب مقدم من اللجنة المشرفة إلعالن سامراء عاصمة العراق للحضارة
االسالمیة، الذي سبق وأن وصل الى التصویت ولكن في بعض مالحظات من قبل اللجان المختصة ھنالك طلب مقدم  وموقع من قبل أكثر من

(50) نائب، (57) نائب لغرض طرحھ على جدول االعمال لغرض التصویت، أطلب من السیدات والسادة األعضاء التصویت بدرجھ على
.جدول االعمال، التصویت على طلب اللجنة المشرفة، تصویت

(تم التصویت بالموافقة)

.الفقرة أوالً: التصویت على تعدیل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة رقم (5) لسنة 2018 *

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة غالب –

.تقرأ مقترح التعدیل األول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة رقم (5) لسنة 2018

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

.التصویت على التعدیل المقترح للمادة (1)، تصویت

(تم التصویت بالموافقة)
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-:النائب علي جاسم محمد الحمیداوي –

.یقرأ المادة (2) مع التعدیل المقترح من قانون التعدیل األول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة رقم (5) لسنة 2018

-:النائب حمد هللا مزھر جول حمدان –

یكمل قراءة المادة (2) مع التعدیالت المقترحة من قانون التعدیل األول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة رقم (5) لسنة
2018.

-:النائب حسین علي محمد عباس –

یكمل قراءة المادة (2) مع التعدیالت المقترحة من قانون التعدیل األول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة رقم (5) لسنة
2018.

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

یكمل قراءة المادة (2) مع التعدیالت المقترحة من قانون التعدیل األول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة رقم (5) لسنة
2018.

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

.فقط قبل التصویت یوجد في التعدیل المقترح

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

سیادة الرئیس التعدیل، مقترح اللجنة عندما تقترح الجنة فقرة یجب أن یكون موضوعھا واحد مع الفقرة األصلیة، فشاھدوا الفقرة ثانیاً یتولى
مجلس الوزراء اختیار األعضاء الخمسة، (ب) یتكلم على االعضاء الخمسة لكن االقتراح لیس لھ عالقة في ھذا، ھذه الطریقة یجب الغاء البند
ثانیاً واضافة ھذا البند وھذا لیس تعدیالً، وھذا موجود في أكثر الفقرات التي تفضلوا بقراءتھا، فبرأیي ھذا یحتاج الى اعادة نظر بالفقرات حتى

.یكون من الناحیة الشكلیة صحیحاً، یعني یوجد فرق بین اضافة وحذف وتعدیل، ھم لم یتمیزوا بین اضافة وتعدیل وحذف

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

.أرجو من اللجنة مالحظة مداخلة السیدة النائبة

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

سیدي الرئیس، یعني فیما یخص القانون من حیث المبدأ نحن مع القانون، لكن توجد إشكالیات یعني حالیاً حتى القراءة اآلن أنا أضم صوتي
للدكتورة بھ ھار، حتى في القراءة اآلن في التعدیالت حصل لدینا لبس، فأثنین أنھ موضوع رئاسة اللجنة یعني أنا تحدثت حالیاً مع واحد من

.األخوان، موضوع التخصیصات المالیة، یعني موضوع التخصیصات المالیة في الفقرة المادة (9) یقول أنھ یؤسس صندوق

تاسعاً:- یؤسس صندوق إلیداع المخصصة لتنفیذ متطلبات ھذا القانون یسمى (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة) على أن یعاد
.تخصیص المبالغ التي حددت في قوانین الموازنة للسنوات السابقة كجزء من رأس مال الصندوق

ھذا بخالف قانون االدارة المالیة، یعني ال أعرف حالیاً یمكن االخوان في المالیة یمكن أنھ یوضحون ھذا الموضوع، فالذي نتمناه سیادة الرئیس
حتى أنھ ینضج وتكون الصورة واضحة للسادة النواب أنھ یؤجل للجلسة القادمة، لیكون لدینا إطالع أكثر ونتناقش مع االخوان في اللجنة وفي

.الجلسة القادمة یمضي، تمنیاتنا على الرئاسة أنھ یؤجل الى الجلسة القادمة ال أكثر وال أقل

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

سیدي الرئیس، األخ النائب محمود الزجراوي، سجل مالحظة دقیقة وصحیحة وھو أن األولى أن توصف عاصمة للحضارة االسالمیة النجف
األشرف، تجربة الحكم  العادل الذي كل العالم یفتخر فیھ على جمیع خلفیاتھا وانتماءاتھا الذي حققت قیم انسانیة نبیلة في ذلك الزمن المحفوف
بقیم الجاھلیة وبزغ نور وضیاء تلك التجربة اإلالھیة الخالدة التي حققت المواطنة بأدق تفاصیلھا بقیادة أمیر المؤمنین على بن أبي طالب علیھ

السالم، فاألولى واألكثر انسجاماً مع طبیعة األشیاء ومنطق االحداث والتصاقھا وانسجامھا مع القیم االنسانیة النبیلة ھو أن تكون النجف عاصمة
ً .الحضارة االسالمیة، فأثني على مقترح وفكرة األخ النائب محمود الزیجراوي وأدعوا للتكامل بھا واالستماع لھا ملیا

-:النائبة إنعام مزید نزیل درباش –

سیادة الرئیس وزارة التخطیط تبنت رسمیاً مصطلح المناطق المتضررة، على أساس أنھ كل محافظات العراق ھي تقع تحت مستوى خط الفقر،
وطبعاً ھذا یختلف بحسب المحافظات، اول محافظات ھي محافظة السماوة وغیرھا حسب التدرج، نحن الذي لدینا الناصریة كذلك یعني كامل

لإلخوان، نحن الذي لدینا الذي یحصل أنھ الصنادیق السیادیة سواء التي موجودة في الموازنة أو التي تقر في بعض القوانین تختص في
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محافظات معینة من دون المحافظات االخرى، وھو ھذا الذي یثیر التساؤل، لماذا الصنادیق السیادیة التي تتجمع فیھا موارد الدولة تتخصص
لتعمیر محافظات معینة، بینما محافظات الوسط وحافظات الجنوب تعاني من الفقر المتقع من دون أن یتم تخصیص مخصصات إضافیة لالرتقاء

في مستوى ھذه المحافظة؟

-:النائب عدنان ھادي نور علي األسدي –

أنا أضم صوتي الى ما طرحھ الدكتور عمار طعمة واألخ الزیجراوي، أن النجف تحوي مرقد االمام علي علیھ السالم خلیفة المسلمین، واألولى
أن تكون النجف عاصمة العراق للحضارة االسالمیة مع احترامنا ألھالي سامراء وقدسیة سامراء، سامراء التاریخ العباسیین ال یضاھي تاریخ

.خلیفة المسلمین األمام علي علیھ السالم ھذه النقطة االولى

النقطة الثانیة ھذا القانون فیھ كلف مالیة كثیرة، ونحن كمجلس نواب لیس من حقنا أن نشرع شيء فیھ كلف مالیة على الدولة واعتراضات كثیرة
.من النواب على ھذا األساس و أوقفت قوانین وألغیت قوانین، ھذه النقطة الثانیة

النقطة الثالثة ھو أنھ في الصفحة (2) یعني نص المادة (2) أنھ نائب الرئیس تعدیل المقترح الخاص باللجنة یكون ممثل عن العتبة العسكریة
.المقدسة نائباً لرئیس اللجنة، في حین في أخر الصفحة ثالثاً یكون قائم مقام مدینة سامراء نائباً لرئیس اللجنة، ھذه النقطة تحتاج الى توضیح

النقطة الرابعة التي لدي أیضاً، صفحة (5) أخرھا التعدیل المقترح من اللجنة، تخویل اللجنة التحضیریة إلعالن سامراء عاصمة للحضارة
اإلسالمیة، صالحیة تخصیص األراضي المملوكة للدولة، یعني ھذا لم یحصل لدینا في أكثر اللجان التي شكلت أو كل اللجان، لم تعطى صالحیة

.ھكذا أن تستملك أراضي الدولة الى جھة معینة أو الى لجنة معینة

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

شكراً لحرص أخواني جمیعاً زمالئنا، لكن انت تعلم حظرتك أن القانون تمت مناقشتھ ألكثر من مرة قراءة اولى وقراءة ثانیة واالخوان ممثلین
جمیع الكتل في اللجنة، نحن نحترم جمیع اآلراء، رأي األخ محمود، ورأي الدكتور عمار طعمة، واالستاذ عدنان، لكن ھذا القانون ھو مشرع
وموجود، وھذا تعدیل على القانون، وما ذكره زمیلي االستاذ محمود، أوالً بالنسبة الى رئیس اللجنة، رئیس اللجنة الحالي بموجب القانون وھو

یقوم بعمل اللجنة ولم یستطیع أن ینفذ أي شيء لمدة أكثر من سنة ونصف، القائم مقام وتم اختیار المحافظ بعد مناقشات بین اللجنة الفرعیة
واللجنة الرئیسیة بین الثقافة و ممثلین الكتل، وتم األجتماع على اختیار طریقة العمل كون ھو رئیس السلطة اإلداریة المسؤول المباشر في

المحافظة، على ذكر األموال ما ذكرتھا زمیلتنا الدكتورة أنعام، موضوع االموال المبالغ المخصصة، أصالً نحن تم تخصیص مبالغ 2019 ولم
یتم صرف ھذه المبالغ بسبب تشریع قانون االدارة المالیة، والمبلغ المخصص ھو (15) ملیار دینار عراقي، أصبح لھا أكثر من سنة استقطعت

من مبالغ مدینة سامراء من تنمیة االقالیم المخصصة بالمحافظة، التي ذكرت في الموازنة ولم یتم صرفھا الى حد اآلن، الصندوق أصبح صندوق
مقترح من اللجنة بعد نقاش مع وزارة المالیة حتى ال یطرح على موضوع الموازنة و یكون تدویر المبالغ، وال یوجد تخصیص أي مبلغ، وما

ذكره حول موضوع االراضي، ال یوجد تخصیص أراضي أو استمالك أراضي، توجد أراضي تابعة للبلدیة بموجب رأي ممثل الحكومة، األخ
طورھان تم مفاتحة مجلس الوزراء والحضور من قبلنا واللجنة وشرح لنا، لكون ھذه االراضي تخرج خارج التصمیم األساسي لم نستطیع

نخصص جزء من ھذه االراضي التي ھي تابعة لبلدیة سامراء أن تكون للمشروع، فإضافة ھذه الفقرة بموجب قانون رقم (70) غیرھا ال یوجد،
أي مالحظة أي شيء نحن نوضحھا الى الزمالء، أتمنى على زمیلي السید نائب رئیس اللجنة الذي تقدم الطلب ھو الیوم وطلب أن یعرض على

التصویت السید محمد البلداوي أن یوضح الى الزمالء كون ھذا الموضوع، وھذا الموضوع فیھ انعكاسات على استقرار مدینة سامراء، خدمة
الزائرین ونحن كل االشیاء التي موجودة نقدم فیھا، أتمنى أن یكون ھناك إنصاف لمدینة سامراء من قبل زمالئي، واطالبھم بالتصویت والمضي

.على اجراء القانون، ونتمنى أن یكون أن شاء هللا ھذا للمستقبل أفضل في مدینة سامراء

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

أنا اعتراضي وأضم صوتي لكثیر من بعض الزمالء، نیابةً عن محافظة النجف والمحافظات األخرى، االعتراض على التسمیة ونص التسمیة أن
تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة، أن كان ھنالك تبریز لدور ومقام العتبتین العسكریتین یمكن اختیار عنوان آخر وھو أن تكون

سامراء أحد معالم الحضارة االسالمیة، أما عاصمة الحضارة االسالمیة، كان أولى بالعمق االسالمي أن تكون النجف ھي عاصمة العراق
اإلسالمیة، وھذا العمق اإلسالمي الواضح لكثیر ممن یطلع ویرى، اضافة الى ذلك ھنالك كثیر من التبعات المالیة نحن في غنى عنھا في مجلس

النواب العراقي، أطلب من رئاسة المجلس التصویت الى تأجیل وعدم المرور بھذا التعدیل للقانون، وأنھ التصویت الى أعضاء مجلس النواب
.والترحیل الى جلسة أخرى

-:النائب عبد األمیر حسن علي تعیبان –

أنا أدعو األخوة لجنة الثقافة النیابیة أن یكون اھتمامھم متوازن وعادل وخاصة االخ حمد هللا الركابي، لماذا الناصریة منسیة وھي عاصمة
الحضارة العالمیة، فیھا (1225) موقع حضاري، أور موجودة، حضارة سومر موجودة، االھوار و أور دخلت في الئحة التراث العالمي، لماذا

حمد هللا ساكت یعني ال یھتم فیھا مثل اھتمامھ اآلن رغم اعتراض األخوة النواب، ھذا حق المحافظة علیھ، أنا أضم صوتي الى االخوة النواب
.الذین اعترضوا على تأجیل التصویت الیوم على ھذا القرار

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

اخواني لجنة الثقافة واللجنة المشرفة الرجاء التفضل في اإلجابة مع األخذ بنظر االعتبار أن القانون مشرع منذ أكثر من عامین واآلن نحن بصدد
التعدیل فقط نتیجةً لعدم تدفق االموال وعدم فتح حساب للجنة المختصة في سامراء عاصمة الحضارة اإلسالمیة، وأیضاً بعض التفاصیل الخاصة
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.بدور السید رئیس وأعضاء اللجنة

السیدات والسادة األعضاء مثلما استمعنا لحضرتكم من آراء لنوضح بعض األشیاء، أوالً ھذا لیس بقانون ھو تعدیل لقانون، رافق عملیة وجود
اللجنة المختصة بسامراء عاصمة الحضارة االسالمیة بعض المشكالت المالیة واالداریة، لم یتسنى للسید رئیس اللجنة واعضاء اللجنة القیام

بمھامھم طیلة الفترة الماضیة بسبب وجود بعض المشكالت المالیة واالداریة في القانون، قسم منھا تم االتفاق مع االخوة أعضاء اللجنة والبعض
اآلخر من ممثلي المحافظة، وھنالك مشكالت فنیة في الجانب المالي، ال یوجد حساب لدى ھذه اللجنة، فال یمكن إیداع بعض األموال المخصصة

التي بقیت مخصصة ألكثر من سنة ونصف في وزارة المالیة لعدم وجود الحساب أو رقم الحساب لھذه اللجنة، الذي أتمناه لإلخوة األعضاء
واألخوات االستماع الى رأي اللجنة المشرفة بخصوص ھذه الموضوعات التي ذكرناھا، السیدة رئیس واعضاء اللجنة االجابة حسب التفصیل

.رجاءاً

-:النائب حمد هللا مزھر جول حمدان –

أنا فقط أوضح لألخ الزمیل السید عبد االمیر الدبي، ما تحدث بھ عن تقصیري تجاه محافظة ذي قار، یبدو أن السید النائب غیر متابع للمشھد
الثقافي وغیر متابع لعمل لجنة الثقافة والسیاحة واالثار، لجنة الثقافة أكملت مشروع قانون ذي قار عاصمة العراق الثقافیة وھو موجود في ھیأة
الرئاسة، وكذلك ھنالك الكثیر من اآلثار الثقافیة والحضاریة في ذي قار أدرجت ضمن قائمة الیونسكو، فأتمنى على السید النائب أن یطلع جیداً

.قبل الحدیث

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

.كنت أتمنى أن تجاوب على التساؤالت الفنیة واالداریة

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

.أنا سوف أرد

األخوة األعزاء، السادة األفاضل أعضاء مجلس النواب المحترمون، أصل القانون اذا جنابكم انتبھتم الى العنوان الخاص فیھ، ھو التعدیل األول
لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة رقم (5) لسنة 2018، ھذا القانون أصالً أقر سنة 2018، تم العمل بموجب ھذا القانون

وتشكلت لجنة تحضیریة، خالل الفترة التي مضت من اقرار الموازنة سنة 2019 الى ھذا الیوم لم تستطع اللجنة إنجاز أي مشروع نتیجةً
،للمعوقات الموجودة، نتیجة

أوالً عدم تخصیص األراضي، عدم فتح حساب، عدم قدرة اللجنة السابقة على إدارة ھذا الملف سببت اشكالیات، كان الرأي لنا أن نذھب باتجاه
التعدیل وتمكین ھذه اللجنة من اداء مھامھا، الخطوات التي تفضلتم علیھا جنابكم، أنا سوف أوضحھا أمامكم، بالنسبة فیما یخص رئیس اللجنة،
كان رئیس اللجنة في األصل رئیس جامعة سامراء وخول صالحیاتھ الى السید قائم مقام قضاء سامراء، لكن االثنین لم یتمكنوا من ادراج وال

مشروع واحد ولم یتمكنوا من فتح حساب، لذلك كان القضیة أنھ نحن نستعین بمحافظ صالح الدین وبكل االمكانیات المتاحة لدیھ بما یمتلكھ من
سلطة تنفیذیة داخل المحافظة، وایضاً اللجنة كما ترون أن اللجنة متوازنة مشكلة من جمیع الدوائر والقطاعات السیاحیة واالثریة والدینیة في

.المدینة

ً ثانیاً فیما یخص ما أشار الیھ السید النائب االستاذ عدنان، ثالثاً عدلت في الصفحة التالیة بالمقترح للبند ثالثاً، یعني ھذا الذي كان البند ثالثا
ً الموجود عدل في الصفحة التالیة، ثالثاً على االمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار االمر الدیواني الخاص بتشكیل اللجنة تنفیذاً للبندین أوالً وثانیا

.المعدلة

فیما یخص الصندوق ھنالك مبالغ خصصت لم یتم االستفادة منھا وھذا حال جمیع المشاریع، ھنالك ھبات، ھنالك أموال كانت تخصص لرسم
القادة، كل ھذه حتى لیس كل سنة ندخل نحن في اشكالیة التخصیصات، ذھاب التخصیصات، ھذا تدویر التخصیصات، على األقل أن تكون

ھنالك تخصیصات ثابتة، المبالغ التي كانت تخصص من موازنة صالح الدین، كان یوجد علیھا ایضاً اشكالیات واعتراضات ونسبتھا من نسبة
سامراء من نسبة المحافظة، تم تعدیلھا الى أن یتم تخصیص مبالغ حسب المشاریع الموجودة من قیمة المحافظة، أنا أعتقد ھذا المشروع طبعا

الیوم توجد مشاریع تخص الزائرین، تخص التراث، تخص المرقد الطاھر لإلمامین العسكریین، مشاریع تنمویة سوف تنھض بسامراء لتستقبل
.الزائرین ولتكون لھم منارة

فیما یخص العنوان الذي اعترضوا علیھ األخوان، نحن لدینا النجف عاصمة العراق للثقافة االسالمیة وھذا عنوانھا الكبیر واالصلي وكان ھذا
المشروع مقر وتم العمل فیھ، وانا قلت لكم أن ھذا المشروع في األصل ھو موجود، فأخواني نحن الیوم بعد ھذه المناقشات المستفیضة لھذا

القانون و ممثل من كل اللجان، أتمنى منكم أن نمضي في ھذا القانون قبل أن نأتي الى قانون الموازنة حتى على االقل نتیح الفترة أن تعد
.مشاریع، وأن شاء هللا أن نسیر قدما في خدمة اإلمامین العسكریین وأھلنا في سامراء

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

.فقط اذا ممكن توضیح الذي بیده القانون لیتابع معي

.المادة (2) كانت اللجنة تشكل بأوالً یلغى نص المادة (2) من القانون ویحل محلھ ما یأتي، تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة

أ ً أ



11/9/2020 محضر جلسة رقم (15) الثالثاء 27/10/2020 – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/10/27/2020-10-27-محضر-جلسة-رقم-15-الثالثاء/ 5/10

أوالً: تشكیل لجنة تحضیریة من رئیس ونائب للرئیس وخمسة أعضاء للقیام بمتطلبات اعالن سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة، اترك
التعدیل المقترح بأوالً وأذھب الى ثانیاً، یتولى مجلس الوزراء، ھذه ھي النقاط االصلیة في القانون السابق، التعدیل المقترح على أوالً سوف

یحصل تشكیل لجنة تحضیریة تتألف من رئیس ونائب للرئیس وخمسة أعضاء، ومفصلة محافظ صالح الدین رئیس، ممثل عن العتبة العسكریة
المقدسة نائب للرئیس وھكذا، الى أن نمضي الى ثانیاً األصل والتعدیل المقترح، ال یوجد مجلس الوزراء ھو الذي یسمي الخمسة األعضاء، ال،
یكون محافظ صالح الدین رئیساً للجنة التحضیریة التي سمیناھا اآلن التي ھي صفھا واحد، أثنان، ثالثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، فال یوجد
لبس في الموضوع، في ثالثاً فقط تقلب الصفحة سوف تجد التعدیل المقترح للبند ثالثاً، ال یوجد على االمانة سابقاً كان یكون القائم مقام ھو نائب

لرئیس اللجنة التحضیریة، ھنا على االمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار االمر الدیواني الخاص بتشكیل اللجنة التي ذكرناھا رئیس ونائب
وأعضاء خمسة التي ھي محافظ صالح الدین وممثل العتبة العسكریة وخمسة أعضاء، فال یوجد لبس دكتورة بھ ھار اذا معي منتبھة، ال یوجد

.أي لبس، اخواني القانون اآلن في صدد التعدیل، أرجوا المضي بالتصویت على المادة (2) بالتعدیالت المقترحة على البنود مع حفظ التسلسالت

نمضي بالتعدیل المقترح على المادة (2) بأوالً، أخوان أمضوا بالتصویت على التعدیل المقترح للبند أوالً من المادة (2)، التصویت، بتشكیل
.اللجنة وفق واحد، أثنان، ثالثة، سبعة

.(تم التصویت بالموافقة)

التعدیل المقترح للبند ثانیاً من المادة (2)، یوصف محافظ الدین ھو رئیس اللجنة التحضیریة وفي حالة غیبتھ یتولى نائب الرئیس للمھام ویخول
.بكافة الصالحیات االداریة والمالیة لرئیس اللجنة، تصویت على مقترح البند ثانیاً للجنة

.(تم التصویت بالموافقة)

ثالثاً: التعدیل المقترح للبند ثالثاً الذي ھو في االصل، یكون القائم مقام باألصل لمدینة سامراء نائباً لرئیس اللجنة التحضیریة تصبح اللجنة
المفصلة في البند أوالً التي ھي سبعة أعضاء رئیس ونائب وخمسة أعضاء، على االمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار األمن الدیواني الخاص

.بتشكیل ھذه اللجنة تنفیذاً للبندین أوالً وثانیاً، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

رابعاً وخامساً تبقى االصل، التعدیل المقترح للفقرة سادساً أو البند سادساً، اللجنة التحضیریة أن تشكل لجان فرعیة من ممثلین الوزارات ذات
.العالقة والدوائر الخدمیة للمحافظة والقضاء لغرض تنفیذ واجباتھا

التعدیل المقترح للجنة: للبند سادساً یكون للجنة التحضیریة أن تشكل لجاناً فرعیة من ممثلین الوزارات أو محافظة صالح الدین ذات العالقة أو
.الدوائر الخدمیة للمحافظة أو القضاء یعني قضاء سامراء لغرض تنفیذ واجباتھا، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

التعدیل المقترح للبند ثامناً: یتم تخصیص المبالغ الالزمة لتنفیذ المشروع من الموازنة العامة االتحادیة سنویاً الى حین اكمال تنفیذ متطلبات ھذا
القانون وتستثنى المبالغ المخصصة سابقاً والحقاً والممولة من الموازنة والمودعة في حساب الصندوق من المادة (23) من قانون االدارة المالیة

.رقم (6) لسنة 2019 وأرجوا أن یتوضح لإلخوة السیدات والسادة ھذا البند، السید نائب رئیس اللجنة الرجاء توضیح ھذا البند

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

اخواني قبل كان في أصل القانون ألغراض تحقیق اھداف القانون تخصص سنویاً (15) ملیار  من المبلغ الكلي من حصة محافظة صالح الدین
في المبالغ المخصصة لتنمیة االقالیم والمحافظات، عدل ھذا وحصلت اشكالیات حول كم النسبة التابعة لھ وكیف تؤخذ، من تنمیة االقالیم، من

الموازنة، الى أخره، فالذي حصل أنھ المبالغ المخصصة تخرج من أصل الموازنة كمشاریع، یعني أي مشاریع تخصص لھا مبالغ حالھا حال أي
مشاریع موجودة الیوم في المحافظات، فال توجد لدینا أي اشكالیات في ھذا، مشروع ویقام، ست نفس المشاریع التي موجودة الیوم تخصص لھا

مبالغ من الموازنة، ما ھي االشكالیة؟

یعني الیوم بابل خصصت لھا مبالغ ألنھ الیوم ھي عاصمة العراق للتراث، خصصت للناصریة مبالغ، ما ھي االشكالیة اذا تخصص لھا مبالغ
بھذا الشكل؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

سیدي الرئیس نحن نتكلم قانون، المادة ثامناً سابقاً كانت تتكلم على أن تخصیص ھذا القانون من تخصیصات المحافظة، الیوم البند المعدل یقول
من الموازنة االتحادیة وھذه مخالفة لقانون ادارة الدولة المالیة، ألن األموال توزع على أساس المحرومیة والكثافة، أنت إذا ترغب أن تعملھا
عاصمة خذ مثل ما ذكرت البند السابق من موازنة المحافظة واعمل مشاریعك من موازنة المحافظة لیس ان تضیف لھا اضافة من الموازنة

.االتحادیة قد تكون محافظات اخرى اكثر استحقاقاً منھا

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

ستة ھي مشاریع، یعني استاذ حسن ھي مشاریع، سوف توضع مشاریع وتخصص لھا مبالغ، ال سؤال ھي حالھا حال أي مشاریع، الیوم من
الحكومة االتحادیة ألي محافظة، ما ھي اشكالیتكم في ھذا الموضوع؟ یعني نحن ال توجد لدینا مشاریع في المحافظات اذا لم نضع تخصیصات
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لمشاریع المحافظات تمضي علیھا، اما اذا أنا ادرج مشروع یتصادق علیھ من وزارة التخطیط وأنا أضع لھ تخصیصات، ما ھي االشكالیة ھنا؟

استاذنا العزیز بدون استثناءات مشاریع تدرج ضمن الموازنة، استاذنا وتستثنى المبالغ المخصصة سابقاً، توجد مبالغ مخصصة في موازنة
2019، فقط أسمح لي ھذه للسنة االولى فقط ألنھ نحن سوف یكون ھنالك صندوق بعد ھذا ال یوجد استثناء، استاذ فقط قم بقراءة الفقرة، یقول

لحین إكمال تنفیذ متطلبات ھذا القانون وتستثنى المبالغ المخصصة سابقاً والحقاً والممولة من الموازنة المودعة في حساب الصندوق، یعني
المبالغ موجودة استاذنا، استاذ فقط شاھد ھذه الفارزة، وهللا واضحة العبارة، یتم تخصیص المبالغ الالزمة لتنفیذ المشروع من الموازنة العامة

االتحادیة سنویاً، ھذه فارزة، الى حین اكمال تنفیذ متطلبات ھذا القانون، وتستثنى المبالغ المخصصة سابقاً والحقاً والممولة من الموازنة
والمودعة في حساب الصندوق من المادة (23) یعني انتم اساتذتنا في المالیة، مجموعة المالیة، اساتذتنا المفروض انتم تضعون ھذه الفقرة،
وللعلم نحن استشارینا السید رئیس اللجنة المالیة االستاذ ھیثم الجبوري، الدكتور ھیثم الجبوري ھو من وضع ھذه المادة ھي والمادة الخاصة

.بالصندوق

-:النائبة إنعام مزید مزیل درباش –

.سیادة الرئیس أوالً ھذا القانون ھو فیھ الكثیر من الجوانب المالیة ونحن الذي نتمناه على حظرتك

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

.ھو لیس قانون، تعدیل القانون

-:النائبة إنعام مزید مزیل درباش –

.تعدیل القانون

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

ھو تعدیل، یعني سابقاً القانون فیھ صندوق والصندوق فیھ (15) ملیار، ھذه جمدت ألنھ ال یوجد حساب، لماذا لم تتكلموا قبل عامین، لماذا اآلن
في التعدیل تتكلمون على أموال مخصصة ومودعة في حساب الصندوق لكن ال أحد یستطیع أن یصرفھا، ال أحد یستطیع أن یحسبھا، ال یوجد

حساب، ھذا اصبح لھا سنتین منذ أن صوتوا علیھا، أنا فقط أرغب أن أوضح لألخوة، دكتورة انعام ھذا لیس قانون، ھذا تعدیل للقانون، الصندوق
مؤسس بالقانون وفیھ اموال مودعة مقدارھا (15) ملیار دینار عراقي ال تستطیع اللجنة صرفھا لسببین، األول رئیس اللجنة تقاعس عن عملھ،

.نحن ألنھ یوجد ارباك اداري

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

أنا زمیلتي الدكتورة انعام، أتمنى أن تكونوا زمالئي اذا یسمحون لي االخوان جمیعھم، أنھ اوالً نناقش الموضوع، ھو المفروض أنھ نحن نصوت
على القانون وھو حصل وفتح باب النقاش في الموضوع، ما ذكرتھ الدكتورة انعام، دكتورة انعام ھي التي وافقت على التخصیص المالي في

موازنة 2019 وھو كان بموجب ملحق، وما تم عرضھ اآلن من تعدیل على القانون، توجد مبلغین مخصصة على تنمیة االقالیم واالستثماریة، تم
استقطاعھا في وقتھا من موازنة محافظة صالح الدین واعترضوا االخوان وحصل جدال بیني وبین النائب األخ أحمد الجبوري ابو مازن في

وقتھا وأھالي محافظة صالح الدین اعترضوا، ھذا المبلغ موجود ومدینة سامراء لم تصرف وال دینار منھ، فال یوجد مبلغ مأخوذ من أي مكان،
وال توجد مبالغ مخصصة، ھذا الصندوق كي نتجاوز موضوع المحافظة، تقر أو ال تقر، وھو المشروع لفترة محددة، یعني لیس مفتوح طول

.العمر، سنة أو سنتین وینتھي دوره، إلعالن سامراء

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

استاذ مثنى فقط سؤال، كم ھو المبلغ الذي تخصص الى لجنة أو الى قانون عاصمة العراق للحضارة االسالمیة سامراء؟

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

.تخصص فقط (15) ملیار دینار عراقي من تنمیة االقالیم

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

السؤال لماذا لم تصرفوھن؟

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

ألنھ لم یتم فتح حساب، اضافةً تقاعس رئیس اللجنة، واعتذر عن العمل في اللجنة، تكلف القائم مقام ولم یعمل أیضاً، جمیع المشاكل ھذه الموجودة
أدت الى ھذه النتیجة التي وصلنا لھا، فقدموا االخوان المقترح وحصل نقاش بین أعضاء اللجنة وقدموا ھذا المقترح بتعدیالت التي بموجبھا قلنا

.نتجاوز فیھا مرحلة ما موجود إلكمال ھذا المشروع لمدة سنة أو سنتین حسب النصوص القانونیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –
أل أ أ
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نحن سوف نعمل بالنظام الداخلي، نمضي في التصویت أي مقترح یمضي، یمضي، وأي مقترح یسقط، یسقط، وكان هللا یحب المحسنین، ألن ھذا
.النقاش سوف یطول، نحن نرغب أن نوضح

-:النائبة إنعام مزید مزیل درباش –

سیادة الرئیس أنا أسال األخ النائب مثنى، ھل ھذا التعدیل یتعارض مع قانون االدارة المالیة باعتباره نائب رئیس اللجنة المالیة أو ال؟ وأكتفي
.بإجابتھ

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

سیادة الرئیس أوالً ھذا القانون اآلن ھو تعدیل لقانون سابق، القانون السابق خصصنا مبلغ لقانونین، قانون سامراء عاصمة الحضارة االسالمیة،
وخصصنا لبابل عاصمة العراق التاریخیة، الذي حصل مع األسف بأنھ اثنینھن لم یتم صرفھم، ال في بابل وال في سامراء، لماذا؟ ألن وزارة

.المالیة ماطلت كثیراً بقضیة فتح الحساب الخاص، ألنھ ھذا الزم ما دام قانون خاص، یجب أن یكون فیھ حساب خاص

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

.تحت أي عذر

-:النائب ھیثم رمضان عبد علي الجبوري –

ال أوصفھ غیر مماطلة، اكثر من مرة أنا شخصیاً تكلمت مع وزیر المالیة، وجھنا لھ أكثر من كتابین أو ثالثة من اللجنة المالیة، لم یفتح رقم
الحساب، وبالتالي أستمر ھذا الرقم لم یصرف، اآلن اإلخوان وقالوا ھذا المبلغ لیس ذنبنا ذھب، ألنھ لم یفتتح فیھ حساب، فال یوجد غیر استثناء
من قانون االدارة المالیة، ألن قانون االدارة المالیة ال یسمح بإعادة تخصیص المبالغ من جدید، فإذا نرغب أن نعید لھم الـ (15) ملیار الخاصة

فیھم التي رصدناھا لھم في عام 2019 یجب أن نذكر ھذه العبارة، طبعاً الرأي رأي المجلس، أما المجلس اذا ال، یقول خالص الذي ذھب،
ذھب، فھذا یعني واضح فیھ یجب استثناء من قانون االدارة المالیة، واضح لكن المبالغ، المبالغ مرصودة؟

طبعاً ھو ھذا قانون، القانون یستثني قانون ممكن، بالمناسبة، نحن أصالً في قانون االدارة المالیة بالتعدیل دورنا كل المبالغ المخصصة لتنمیة
االقالیم، فأصالً التي في 2019 فقط، فھذا نقول الموازنة السابقة ھي فقط 2019، استاذ محمود ال یوجد غیرھا، فھو یحصل اعادة تدویر لسنة

2019 التي ھي أصالً نحن مدورین بالتعدیل الخاص بقانون االدارة المالیة، مخصص سابقاً یا اخوان، مخصص ضمن بال تنمیة االقالیم، سیادة
الرئیس مخصص بجدول (ح)، خصصنا (59) ملیار لبابل، وخصصنا (15) ملیار الى سامراء من أبواب تنمیة االقالیم، أصال نحن في قانون

االدارة المالیة عاملین تدویر الى ھذه المبالغ، االخوان حتى وان استغنوا عن ھذه المادة ھي المبالغ مدورة بقانون االدارة المالیة في األصل، یعني
.ھذه وجودھا من عدمھ غیر مھم

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

إذاً نمضي في التصویت حسب النظام الداخلي، نمضي في التصویت اخواني، ال ترغبون تستوضحون من رئیس اللجنة، وال تكتفون بأحد،
.نمضي في التصویت

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

انا مع تعدیل القانون لتذلیل العقبات الموجودة في تنفیذه، لكن مقترحاتنا لألسف لم تسمعھا اللجنة، یعني األخ محمود الزیجراوي في المناقشة
الثانیة أتفقنا یعني نواب النجف األشرف، ومثلنا ھو بالنجف عاصمة الثقافة االسالمیة، أقرھا مؤتمر الدول االسالمیة في باكو علم 2010، لماذا
نأتي نكرر، نعمل عاصمة ثانیة للثقافة االسالمیة، أنا مع القانون لكن مع تعدیل عنوانھ، یكون قانون تنمیة سامراء المقدسة، یعني على العنوان

ھذا، قانون تنمیة سامراء المقدسة ونمضي بتشریع ھذا القانون بتعدیل تسمیتھ، أما نفس التسمیة النجف عاصمة الثقافة االسالمیة، سامراء
عاصمة الحضارة االسالمیة، یعني ال یجوز، الدول االسالمیة في باكو أقرت ھذه التسمیة، نحن نأتي في العراق نغیر ھذه التسمیة، ھذه

.االجراءات غیر صحیحة

قضیة الصندوق السید رئیس الجلسة وضح الدكتور ھیثم ال یوجد موجب لھا، یعني تعدیل المادة الفقرة ثامناً، والفقرة تاسعاً زائدة ال نحتاجھا، ألنھ
ھي األموال أساساً الخاصة في تنمیة االقالیم عدلنا قانون االدارة المالیة وجعلنا االموال مدورة لعام 2020، جمیع االموال جمیع التخصیصات

.دورة

-:النائبة ماجدة عبد اللطیف محمد التمیمي –

مكتوب یتم تخصیص المبالغ الالزمة، یعني سوف أخصص مرة ثانیة ھذا أوالً، ثانیاً یقول یستثنى قصدنا المبالغ المخصصة سابقا والحقاً، ھذا
ً عمل آخر، أي إذا المبلغ أساساً مدور لسنة واحدة لماذا ال أسكت عنھ، ھو مدور أوتوماتیكیاً، فلماذا أعمل تأكید؟ أساساً ھذه المادة ملغومة، ثانیا
لماذا أنا اصوت على قوانین وأعود أعمل استثناء، نحن اآلن نمر في مرحلة استثنائیة (عجز مالي) سیدي الرئیس، یجب أن نتعامل برؤیة مالیة

.جدیدة، یعني أنا لیس استثناء فوق استثناء، بعد ھذا نحن مع المنح والتبرعات

ولدي اعتراض آخر، سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة، بعد ھذا نأتي نقول بابل عاصمة كذا للثقافة، والنجف األشرف عاصمة، إذن
بغداد عاصمة الدنیا، نحن كذلك نقول بغداد، ھي الشغلة لیست بھذا الشكل، لیس في ھذا الشكل كل محافظة لھا خصوصیتھا، جمیع المحافظات
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على الرأس، إال مثلما ذكروا الزمیالت توجد تخصیصات حسب الكثافة السكانیة، حسب نسبة الفقر، المعیشة، المحرومیة، وبالتالي تكون عدالة
.لكل المحافظات العراقیة، فأنا جملةً وتفصیالً لست مع االستثناء، ولماذا نشرع قوانین ونستثني مرة ثانیة، ھذا أنا أعتبره

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

.سوف نقرأ المادة بضوء اآلتي

یتم تخصیص المبالغ الالزمة لتنفیذ المشاریع من الموازنة العامة االتحادیة سنویاً إلكمال تنفیذ المتطلبات ھذا القانون، ال یوجد یستثنى، ھذه تلغى
.ترفع، یعني ال نقرأھا سوف نصوت فقط على أن یتم تخصیص المبالغ الالزمة للمشاریع تنفیذاً لھذا القانون

نعم نعرض للتصویت بما قرأ، استاذ مثنى یتم تخصیص المبالغ الالزمة لتنفیذ المشاریع أو المشروع من الموازنة العامة االتحادیة سنویاً والى
حین تنفیذ اكمال متطلبات ھذا القانون، ونتوقف، ندعوا للتصویت ممكن، ال یوجد استثناء، دكتور ھیثم سمعت، یتم تخصیص المبالغ الالزمة

.لتنفیذ المشاریع من الموازنة العامة االتحادیة سنویاً والى حین اكمال متطلبات ھذا القانون

التعدیل المقترح للبند ثامناً: یتم تخصیص المبالغ الالزمة لتنفیذ المشاریع من الموازنة العامة االتحادیة سنویاً والى حین اكمال تنفیذ متطلبات ھذا
.القانون، تصویت

.(التصویت بعدم الموافقة)

التعدیل المقترح للجنة اضافة البند تاسعاً مع مراعات تعدیل التسلسالت، تاسعاً: یؤسس صندوق إلیداع األموال المخصصة لتنفیذ متطلبات ھذا
القانون یسمى صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة، على أن یعاد تخصیص المبالغ التي حددت في قوانین الموازنة للسنوات

.السابقة كجزء من رأس مال ھذا الصندوق، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة )

التعدیل المقترح للبند تاسعاً: للجنة قبول المنح أو التبرعات المقدمة من الحكومة والمؤسسات والمنظمات أو القطاع الخاص أو األفراد وتقید ھذه
.المبالغ إیراداً نھائیاً للخزینة العامة االتحادیة على أن یعاد تخصیصھا من قبل وزارة المالیة للصندوق المشار ألیھ في البند تاسعاً أعاله، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة )

التعدیل المقترح إضافة بند للجنة تحت تسلسل أو الرقم (12): تخول اللجنة التحضیریة إلعالن سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة
صالحیة تخصیص االراضي المملوكة للدولة إلقامة المشاریع التي تدخل ضمن احتیاجات تنفیذ ھذا القانون علیھا مالم یكن ھنالك مانع حتمي

.وتحال ھذه االراضي الى تطبیق قانون رقم (80) لسنة 1970، في قضاء سامراء فقط، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة )

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

.یقرأ المادة (3) مع التعدیل المقترح من قانون التعدیل األول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة رقم (5) لسنة 2018

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

.(قبل المادة أربعة قلت یقوم االعضاء الخمسة برئاسة نائب رئیس اللجنة (قائم مقام سامراء

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

.التعدیل المقترح: ال یعمل بأي نص یتعارض مع أحكام ھذا القانون

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

.(استاذ محمد بعد ألغیت في ثالثاً، ماذا تقول؟  تقول التعدیل المقترح یلغى نص المادة (3

یلغى نص المادة (3) أخوان المادة (3) التي كانت سابقاً فیھا القائم مقام ھو رئیس اللجنة، اآلن نائب رئیس اللجنة ورئیس اللجن محدد بـ (7)
.اعضاء، فالتعدیل أو المقترح یلغى نص المادة (3)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –

.یقرأ المادة (4) من قانون التعدیل األول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة رقم (5) لسنة 2018
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-:(السید حسن كریم الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

.المادة (4)، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة غالب –

.تقرأ األسباب الموجبة لقانون التعدیل األول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة رقم (5) لسنة 2018

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

قبل التصویت على االسباب الموجبة، اخوان ھنالك مقترح من اللجنة ومن بعض السیدات والسادة االعضاء على تغییر العنون، عنوان أو اسم
.القانون

-:النائب حمد هللا مزھر جول حمدان –

باعتبار أنھ حصلت اعتراضات من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب على العنوان، القانون األولي ھو قانون سامراء عاصمة الحضارة
.االسالمیة، فارتأت اللجنة من خالل آراء السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن یكون قانون تنمیة سامراء للحضارة االسالمیة

 

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

األخوة تقدموا بمقترح للجنة أن یعدل كما عدلت بقیة المواد، أن یعدل عنوان القانون إلى، المقترح الذي تقدموا فیھ األخوة الجشعمي وبقیت
.(االخوة للجنة واللجنة تفاعلت معھ ھو كاآلتي (قانون تنمیة سامراء المقدسة

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

.التصویت على االسباب الموجبة كما قرأت من السیدة رئیس لجنة الثقافة، تصویت

.(تم التصویت بالموافقة)

.ال یجوز قرأ القانون قراءة أولى وقراءة ثانیة بأسم قانون عاصمة العراق للحضارة االسالمیة

.التصویت على القانون بالمجمل، تصویت

(تم التصویت بالموافقة عل قانون التعدیل األول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة اإلسالمیة رقم (5) لسنة 2018)

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

سیادة الرئیس ھذا المقترح قدمھ السید محمود الزیجراوي، تلك القراءة یعني أصبح لھا أسابیع، وفق النظام الداخلي یجب أن نطرحھ اآلن،
.أطرحھ حظرتك، تغییر العنوان الى قانون تنمیة سامراء المقدسة، سیدي الرئیس أدعوك الى طرحھ اآلن قبل

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

.أجمع لي تواقیع وأنا حاضر

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.سیادة الرئیس قدمھ السید محمود الزجراوي سابقاً واسأل اللجنة، سیدي الرئیس اعرضھ كما عرضھ اآلخرین والرأي للمجلس

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

الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب االزدواج الضریبي ومنع التھرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل*
.(ورأس المال العام بین حكومة جمھوریة العراق والحكومة الھنغاریة. (لجنة العالقات الخارجیة، اللجنة المالیة

-:النائبة إقبال عبد الحسین أبو جري ماذي –

تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب االزدواج الضریبي ومنع التھرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال
.العام بین حكومة جمھوریة العراق والحكومة الھنغاریة
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب األول لرئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة االعضاء فقط الحضور في ھذه الجلسة سوف تنشر في األعالم وسوف أرسل بیدي الى الدائرة المالیة لغرض تثبیت الغیاب
.واستقطاع المبلغ

السیدات والسادة مطالبین بثمان جلسات لھذا الشھر الحد األدنى، اآلن لدینا خمس جلسات، سوف نضطر لرفع ھذه الجلسة وافتتاح جلسة جدیدة
.الكتمال النصاب

السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب بالنظر لضرورة اكتمال الجلسات لھذا الشھر نرفع الجلسة ونضطر الى افتتاح جلسة أخرى حتى تكون
.في ھذا الیوم أكثر من جلسة، رفعت الجلسة

.ُرفِعت الجلسة الساعة (8:32) مساًء


