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 (4رقم )جمسـة 
 ( م62/3/6066) سبتال

 م/ محضـر الجمسـة
 

 ًا.نائب( 606عدد الحضور: )
 .ظهراً  (6:40بدأت الجمسة الساعة )

 -:رئيس مجمس النوابالسيد  -
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

نبدؤىا بقراءة . ولال الفصل التشريعي  ،ىولال ية السنة التشريع ،خامسةالابية ، الدورة النيرابعةالالجمسة أعمال عن الشعب نفتتح  نيابةً 
 آيات مف القرآف الكريـ.

 -:)موظف( همام عدنانالسيد  -
 .من القرآن الكريم آيات   يتمو

 -:رئيس مجمس النوابالسيد  -
 * الفقرة أواًل: انتخاب رئيس الجمهورية.

الذي أكد قراره  2222 ( لسنة66بالقرار المرقـ )ا المحكمة االتحادية ىذه الفقرة تحتاج الى نصاب الثمثيف حسب ما نص عميو الدستور وأكدتي
أعاله موضوع التدقيؽ والمداولة مف قبؿ المحكمة االتحادية العميا ووصمت الى التفسير التالي: الذي يتضمف التفسير يجب أف وضع الطمب 

( نائب ولغاية اآلف لـ يتحقؽ نصاب الثمثيف لكماؿ نصاب 222)يتحقؽ نصاب الثمثيف في انتخاب رئيس الجميورية، والنصاب في ىذه الجمسة 
وسوؼ نعد النصاب لكي تمرر اإلجراءات بالسياقات وتبقوف داخؿ القاعة   228ف النصاب ربع ساعة إلكماؿ النصاب، واآل توقوبالتالي نعطي 

 اب لحيف انتخاب رئيس الجميورية.مجمس النو ل في ىذه الفقرة وتحديد جمسات(، نستمر 222ونحسبكـ في النصاب، )النصاب 
تمقت رئاسة مجمس النواب ىذا اليـو طمب إلدراج فقرة عمى جدوؿ األعماؿ يرجى التفضؿ بالموافقة عمى إدراج فقرة عمى جدوؿ أعماؿ الجمسة 

ف القوانيف الميمة والتنمية وىذا متخص القراءة األولى لمشروع قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي  26/3/2222المقرر عقدىا ىذا اليـو الموافؽ 
ستضافتكـ لوزير المالية ىنا في مجمس النواب  وأكد عميو السيدات والسادة النواب  ضرورة إيجاد حموؿ واقعية تنسجـ مع واقع االتي عمى ضوء 

 الدورة اإلنتخابية الخامسة
 السنـة التشريعية األولى

 األولالفصـل التشريعي  
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ومة بأعداد قانوف أرسمتو الى مجمس النواب المواطف وتعالج ارتفاع األسعار بالطبقات الفقيرة والمتضررة وعمى ضوءىا  باشرت وزارة المالية والحك
مشروع قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية، الطمب الموقع مف السيدات والسادة النواب إلضافة ىذه الفقرة الى  63/3/2222بتاريخ 

ي موضوع لـ يدرج في جدوؿ أ يجوز عر  ( ثانيًا )ال37لمادة )( نائبًا وبالتالي إشارة الى النظاـ الداخمي با86جدوؿ األعماؿ موقع مف )
ضافة األعماؿ ومناقشتو إال بموافقة أغمبية األعضاء الحاضريف( لذلؾ يتطمب موافقة المجمس عمى إضافة ىذه الفقرة وبالتالي أطمب مف المجمس إ

 ىذه الفقرة عمى جدوؿ األعماؿ لتكوف الفقرة ثانيًا ألىمية ىذا القانوف أطمب مف المجمس التصويت.
 )تم التصويت بالموافقة(

قرة لكي نمضي بيذا القانوف يجب أف يتـ تشكيؿ المجنة المالية لمجمس النواب، أطمب إضافة فقرة لمتصويت بناًء عمى ىذا الطمب، أطمب إضافة ف
 التصويت عمى عضوية المجنة المالية.

 )تم التصويت بالموافقة(
لمالية والنظاـ الداخمي ستيعاب المجنة اىي متعددة وأكثر مف اجتماعات الكتؿ ب األوؿ وخالؿ ات الى السيد النائطمبات الكتؿ السياسية التي سمم

خمي النافذ في ىذه ف المجاف ال تقؿ عف سبعة وال تزيد عف واحد وعشروف نائبًا ما لـ يتـ تعديؿ ىذه الفقرة سنعتمد عمى النظاـ الداينص عمى أ
نعقاد المجنة المالية بموجب النظاـ الداخمي لممضي بيذا القانوف، وسأعر  ة المالية وسنحقؽ نصاب اعدد المجنختيار ليس كامؿ الفقرة وسيتـ ا

 مجنة.عمى السيدات والسادة النواب أسماء المقترحة لعضوية ىذه المجنة لممضي بيذا القانوف ألىميتو وىذه المجنة تمارس أعماليا بشكؿ طبيعي ك
ضافة أعضاء المجمس الى المجنة المالية بما ينسجـ مع اء األخرى بعد أكماؿ التداوالت بإقًا تضاؼ األسم( نائبًا والح26المجنة متكونة مف )

 النظاـ الداخمي. 
 حسف كريـ الكعبي. -6
 ستار العتابي. -2
 ميند الخزعمي. -3
 محمد تميـ. -4
 فالح زيداف. -5
 أحمد مظير. -6
 ناظـ الشبمي. -7
 ريبوار أورحمف. -8
 خميؿ غازي حسف. -9

 مشعاف الجبوري. -62
 عبد العباس العبساوي.  -66
 فالح الساري.  -62

 أطمب مف المجمس التوصيت عمى أعضاء المجنة المالية.
 )تم التصويت بالموافقة(

 * القراءة الولى لمشروع قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية.
في ىذه الدورة، قرر مجمس الوزراء بجمستو االعتيادية  ىذا مف أىـ القوانيف التي وردت مف الحكومة الى المجمس وىو األوؿ الذي يرد الى المجمس

 يأتي: ما 8/3/2222التاسعة المنعقدة في 
حالتو الى مجمس النواب االموافقة عمى مشروع قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي  ( 82( البند أواًل و )66ستنادًا الى أحكاـ المادتيف )والتنمية وا 

يتضمف أنفاؽ لشريحة الفالحيف وكؿ مستحقات الفالحيف ويتضمف مشروع الرعاية االجتماعية وتأميف غذائي البند مف الدستور، ىذا المشروع 
ة باإلضافة الى مشاريع تنموية في المحافظات فضاًل عف مصاريؼ الطاقة فقريع المتو عاجؿ لمحصة التموينية وتأميف دوائي ومعالجة المشا

ضافة ىذه ي ينتظرىا الشعب العراقي ولذلؾ إذالكيربائية، وىذا مف القوانيف الميمة ال رتأت رئاسة مجمس النواب أف يتـ تفعيؿ النظاـ الداخمي وا 
 الفقرة الى جدوؿ األعماؿ والمضي بالقراءة األولى ليذا المشروع.



 3 - 3 

 -تميم:عمي محمد النائب محمد  -
 يقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية.

 -:جبار عبد اهلل العتابيار النائب ست -
 يقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية.

 -:وستا صالح حمن النائب ريبوار أور -
 يقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية.

 -الجبوري:ضامن ركاض النائب مشعان  -
 اءة األولى لمشروع قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية.يقرأ القر 

 -العبساوي:جاسم منصور النائب عبد العباس  -
 يقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية.

 -:المهيبي زيدانحسن النائب فالح  -
 مف الغذائي والتنمية.يقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف الدعـ الطارئ لأل

 -:ابراهيم الجبوري النائب احمد مظهر -
 يقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية.

 -العتابي:جبار عبد اهلل النائب ستار  -
 يقرأ القراءة األولى لمشروع قانوف الدعـ الطارئ لألمف الغذائي والتنمية.

 -ر الكعبي:النائب حسن كريم مط -
عات المتمكئة والمتوقفة وكذلؾ مشاريع ة والحاجة الماسة لممضي بالمشرو ىمية القانوف أف يحؿ محؿ الفراغ الحاصؿ بعدـ تشريع قانوف الموازنأ

ؿ بالجيات تصاأف تباشر مف يـو غد بالتنضيج واالجديدة، ونعتقد أف المجنة المالية بعد التصويت عمييا ىي في كامؿ صالحياتيا القانونية 
 القطاعية والمختصة في الحكومة العراقية وغيرىا مف المؤسسات لغر  البدء في تشريع ىذا القانوف وتعتبر ىذه القراءة األولى.

 -السيد رئيس مجمس النواب: -
 ىؿ أكممتـ قراءة كؿ بنود القانوف.

 ي عدد أعضاء المجنة المالية.جراءات ىذا القانوف، ولـ ينتيأعماليا وتمضي بإاآلف المجنة المالية تمارس 
ف عضاء المجنة المالية، وميمتيـ اآلكماؿ عدد أالسياسية بما يتعمؽ بيذا األمر إلاآلف مداولة بيف األخ النائب األوؿ والنائب الثاني مع القوى 

التصويت بعد أربعة ءة الثانية تكوف بعد يوميف و كماؿ عدد أعضاء المجنة. القراثنيف القادـ وا  الالمباشرة بيذه المجنةػ، وتكوف القراءة الثانية يـو ا
 ثنيف. ة المالية قبؿ أف نمضي في يـو االجتماع المجنأياـ، وسترأس ا

 جراءات ىذا القانوف بدًأ مف ىذه المحظة.ب مف األخواف التفضؿ والمباشرة بإأطم
نتخاب رئيس الجميورية يـو األربعاء القادـ المصادؼ وف وجمسة ااءة الثانية ليذا القانثنيف القادـ وتتضمف فقرة القر ترفع الجمسة الى يـو اال

32/3/2222 . 
 عصرًا( 0::4 )رفعت الجمسة الساعة

 
 


