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 (6رقم )جمسـة 
 ( م03/0/2322) 

 م/ محضـر الجمسـة
 

 ًا.نائب(  عدد الحضور: )
 .ظهراً (  2::2بدأت الجمسة الساعة )

 -:رئيس مجمس النوابالسيد  -
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

نبدؤىا بقراءة . ولال الفصل التشريعي  ،ىولال السنة التشريعية  ،خامسةالابية ، الدورة النيالسادسةالجمسة أعمال عن الشعب نفتتح  نيابةً 
 آيات من القرآن الكريم.

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

شروع بإنتخاب رئيس السيدات والسادة النواب النصاب متحقق ولكن بما يتعمق بالفقرة أواًل إنتخاب رئيس الجميورية يتطمب نصاب الثمثين لم
يل لجنة جميورية العراق لم يتحقق نصاب الثمثين وبالتالي نمضي إلى الفقرة التي تمييا، الفقرة ثانيًا أنتخاب الجان النيابية الدائمة، تم تشك

ت وسوف تعرض عمى جنة جزء من ىذه التعدياللتعديالت ميام المجان وبعض الفقرات وبعض الفقرات في النظام الداخمي لممجمس، أكممت الم
 السيدات والسادة اعضاء المجمس لمتصويت عمييا، لتتضمن ىذه التعديالت جزء من النظام الداخمي.

الداخمي البند سادسًا ليا ويضاف التالي ليا ويكون البند رابعًا تشكيل المجان المؤقتة ( من النظام 35المادة رقم )  ( يكون البند رابعًا من المادة )
 ( من ىذا النظام، أطمب من المجمس التصويت.83يق والمجان النيابية المشتركة إستثناًء من احكام المادة )ولجان التحق

 )تم التصويت بالموافقة(.

 الخامسةالدورةاإلنتخابية  
 األولى  التشريعيةالسنـة  

 األولالفصـل التشريعي  
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د خامسًا لرئيس المجمس ونائبيو مجتمعين الموافقة عمى إنتقال عضو المجمس بناًء عمى طمبو من لجنة نيابية ألخرى عمى أن ال يخل ذلك بالح
 واألعمى لعدد اعضاء المجنتين، المقصود بالمجنتين المنقول منيا والمنقول إلييا.األدنى 

 أطمب من المجمس التصويت عمى ىذا التعديل.
 )تم التصويت بالموافقة(.

ت عمى، سوف يمغى نص المادة من النظام الداخمي ويحل محمو ما يأتي، تشكل المجان النيابية الدائمة بأول جمسة يعقدىا المجمس ويتم التصوي
أعدل القراءة، تشكل المجان النيابية الدائمة إبتدالًء من أول جمسة يعقدىا المجمس ويتم التصويت عمى كل عضو من أعضاء المجان بشكل 

ختصاصو وخبرة.  فردي ويرعى في تشكيميا رغبة العضو وا 
 أطمب من المجمس التصويت.

 )تم التصويت بالموافقة(.

نظام الداخمي ويحل ومحمو ما يأتي نتنخب كل لجنة خالل عشرة أيام عمل تالية بداية تشكيميا من بين اعضائيا ( من ال74يمغى نص المادة )
 رئيسًا ونائبًا لمرئيس ونائبًا ثانيًا لمرئيس باألغمبية المطمقة لمعدد الكمي ألعضاء المجنة.

 أطمب من المجمس التصويت.
 )تم التصويت بالموافقة(.

عبير مقررًا لمجنة أو مقرر يتم إستبداليا بالنائب الثاني لرئيس المجنة ويكون ميام النائب الثاني ىي نفس الميام المنصوص أينما ورد كممة أو ت
 عمييا لممقرر في النظام الداخمي، أطمب من المجمس التصويت.

 )تم التصويت بالموافقة(.

 ، رابعًا المجان الدائمة وفي حدود إختصاصيا ممارسة الميام األتية:( من النظام الداخمي ويضاف البند الرابع87يضاف ما يأتي لممادة )
متابعة األنظمة والتعميمات الصادرة عن مجمس الوزراء والوزارات والجيات المعنية، تشطب الجيات المعنية، متابعة األنظمة  . أ

ة ومتابعة التأخير الحاصل في التنفيذ أطمب من والتعميمات الصادرة عن مجمس الوزراء والوزارات لتسييل تنفيذ أحكام القوانين النافذ
 المجمس التصويت.

 )تم التصويت بالموافقة(.

متابعة تنفيذ الوزارات والجيات الغير مرتبطة بوزارة والجيات المعنية لمقانون، التعيدل يكون، متابعة تنفيذ الوزارات والجيات الغير  . ب
تم تشريعو من ضمنيا قانون الموازنة المالية العامة في الجانبين الفني والمالي، مرتبطة بوزارة والجيات المعنية بتنفيذ أي قانون ي

 أطمب من المجمس التصويت.

 )تم التصويت بالموافقة(.

 عقد جمسات اإلستماع الرقابية والتشريعية. أطمب من المجمس التصويت. . ت

 )تم التصويت بالموافقة(.

كيل لجنة برئاسة النائب األول إلعداد ميام ليذه المجان وسوف تعرض الميام لكل لجنة المجان التي سبق وصوت المجمس عمى شطرىا وتم تش
 ويتم التصويت عمى كل لجنة بشكل منفرد عن المجان األخرى .

 لجنة الكيرباء والطاقة، تختص ىذه المجنة بما يأتي:
ميا وسالمة تنفيذىا وتقويم مشاريعيا وأداء وأعمال الرقابة واإلشراف والمتابعة عمى خطط وسياسات وانتاج الكيرباء والطاقة إستخدا .1

ستخدامات الطاقة بمختمف انواعيا.  وزارة الكيرباء والجيات المتخصة فيما يتعمق بانتاج الطاقة الكيربائية وا 

 دراسة ومراجعة الحسابات والتقارير الصادرة عن وزارة الكيرباء والجيات المختصة في كل ما يتعمق بشؤون الطاقة. .2

قتراحات القوانين المتعمقة بالكيرباء والطاقة أو المسائل التي و راسة الد .3 بداء الرأي بمشروعات القوانين والمعاىدات واإلتفاقات الدولية وا  ا 
 يقر المجمس إحالتيا إلييا وفقًا ألحكام ىذا النظام.

ر التطبيق المتعمقة بالكيرباء والطاقة، او المسائل متابعة تنفيذ التشريعات المتعمقة بالكيرباء والطاقة واإلىتمام بتطويرىا وتقصي آثا .4
 التي يقر المجمس إحالتيا إلييا وفقًا ألحكام ىذا النظام.

 كيربائي وقطاع الطاقة.ر القطاع اللتطويالتشريعات الالزمة  .5
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 أطمب من المجمس التصويت عمى ميام لجنة الكيرباء والطاقة .
 )تم التصويت بالموافقة(.

 لصناعة والتجارة وتختص بما يأتي:لجنة اإلقتصاد وا
 الرقابة واإلشرافق والمتابعة عمى الخطط والسياسات اإلقتصادية لمدولة واإلصالح اإلقتصادي المتعمق بالمسائل األتية. .1

 مسائل اإلدخار واإلئتمان وسياسات ونظام األجور واألسعار. . أ

 ت.شؤون التجارة الداخمية والخارجية والمبادالت التجارية والشركا . ب

خضاعيا لشروط جياز التقييس  . ت التموين والتوزيع واإلستيالك والعقود المبرمة ألستيراد مواد الحصة التموينية وضمان توزيعيا وا 
 والسيطرة النوعية.

ستغالل الثروات المعدنية ووسائل تخفيض اإلنتاج  . ث خطط اإلنتاج الصناعي وتطوير الصناعة الوطنية وبرامجيا والمنافسة واإلنتاج وا 
 رفع الكفاءة اإلنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة وسالمة تنفيذىا.و 

 مدى اإللتزام بصحة وسالمة معايير الجودة والمواصفات والمقاييس  وتقويم مشاريعيا. . ج

 النظام الضريبي والكمركي لتشجيع المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية. . ح

إلقتصادية الواردة في قانون الموازنة اإلتحادية وتذليل  عقبات تطبيقيا وتقديم التوصيات إبداء الرأي لممجمس فيما يتعمق بالجوانب ا .2
 بشأنيا 

الرقابة واإلشراف عمى أعمال وزارة الصناعة والمعادن ووزارة التجارة وغيرىا من المؤسسات ذات الطابع اإلقتصادي أو الصناعي او  .3
اواًل من ىذه المادة، واإلىتمام بدور القطاع الخاص لبناء وتنمية اإلقتصاد الوطني  التجاري او ما يتعمق بالمسائل المبينة في البند

 وتحفيز مفاصمو بوسائل الدعم الممكنة.

قتراح القوانين المتعمقة باإلقتصاد والصناعة والتجارة و  .4 بداء الرأي في مشروعات القوانين والمعاىدات واإلتفاقيات الدولية وا  زيادة دراسة وا 
 و النفقات او إنقاصيا أو المسائل التي يقرر المجمس إحالتيا إلييا وفقًا ألحكام ىذا النظام وتقديم تالتوصيات بشأنيا.الواردات أ

 التشريعات المتعمقة باإلقتصاد والصناعة والتجارة واإلىتمام بتطويرىا وتقصي آثار التطبيق. متابعة تنفيذ .5

 والصناعة والتجارة. أطمب من المجمس التصويت عمى ميام لجنة اإلقتصاد
 )تم التصويت بالموافقة(.

 لجنة اإلستثمار والتنمية ونتختص ىذا المجنة بما يأتي:
الرقابة واإلشراف والمتابعة عمى الخطط والسياسات اإلستثمارية والمناطق الحرة لمدولة واإلستثمار األجنبي في العراق والخطة العامة  .1

التنمية في العراق بما فييا مبادرات لمبنك المركزي دعم ية المستدامة، ومشاريع ومبادرات لمتنمية ومدى إنسجاميا مع أىداف التنم
يم ومبادرات المصارف وأمانة بغداد وسوق األوراق المالية والجيات العميا في الدولة وتنمية القوى البشرية وتأىيميا وسالمة تنفيذىا وتقو 

 االعمال في العراق.مشاريعيا بالشكل الذي يخدم تنمية جميع قطاعات 

 المحافظات. فيت اإلستثمار أالرقابة واإلشراف والمتابعة عمى أعمال ىيأة اإلستثمار الوطنية ىي .2

 وقانونيا فروعيا في المحافظات.ىل تسمى ىيأت اإلستثمار أو تسمى فروعيا في المحافظات؟ ىنالك ىيأة اإلستثمار الوطنية 
ىيأة اإلستثمار الوطنية ىيأت اإلستثمار في األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقميم ومديريات الرقابة واإلشراف والمتابعة عمى أعمال 

المناطق اإلستثمار في الوزارات األخرى ومديرية التنمية الصناعية وىي األوراق المالية وغيرىا من المؤسسات ذات الطابع اإلستثماري والتنموي و 
 المبينة في البند اواًل من ىذه المادة وتقييم أدائيا. اإلستثمارية فيما يتعمق بالمسائل

مراجعة ومراقبة ومتابعة الخطط اإلستراتيجية الوطنية، خطط التنمية الوطنية وخطط التنمية المستدامة وخطط التنمية الشاممة بالتنسيق  .3
 معيا. مع لجنة التخطيط اإلستراتيجي والخدمة اإلتحادية وتقييم مدى موائمة المنياج الحكومي

دارة صناديق التنمية والصناديق السيادية. .4  التنسيق مع المجان النيابية األخرى في المسائل المتعمقة بتأسيس وا 

 إبداء الرأي وتقديم التقارير والتوصيات لممجمس فيما يتعمق بالجوانب اإلستثمارية والتنموية الواردة في قانون الموازنة اإلتحادية. .5
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المسائل متعمقة باإلستثمار والتنمية، او والمعاىدات واإلتفاقيات الدولية ومقترحات القوانين المشروعات القوانين  الدراسة إبداء الرأي في .6
 التي يقرر المجمس إحالتيا إلييا وفقًا ألحكام ىذا النظام.

لقطاعات بضمنيا القطاع الخاص، اإلىتمام بتطويرىا وتقصي متابعة تنفيذ التشريعات والقرارات المتعمقة باإلستثمار والتنمية لجميع ا .7
ستثمار، ُتكمل نشاطات البنك المركزي والمصارف المصارف بما يتعمق بالتنمية واإلو نشاطات البنك المركزي  ومتابعةآثار التطبيق 

 المبادرات الحكومية واالىمية بما يتعمق بتطوير قطاع اإلستثمار والتنمية، مذكورة بما يتعمق بمشاريع 

ر متابعة تنفيذ التشريعات والقرارات المتعمقة باإلستثمار والتنمية لجميع القطاعات بضمنيا القطاع الخاص، اإلىتمام بتطويرىا وتقصي آثا
 التطبيق ومتابعة نشاطات البنك المركزي والمصارف بما يتعمق باإلستثمار والتنمية.

 تثمار والتنمية.أطمب من المجمس التصويت عمى ميام لجنة اإلس
 )تم التصويت بالموافقة(.

 لجنة التخطيط االستراتيجي والخدمة االتحادية.
 -وتختص ىذه المجنة بما يأتي:

جراءات ومراحل ونسب تنفيذ محاور المنياج الوزاري وفق التوقيتات الزمنية، وتحديد معوقاتيا الرقابة واإل  -1 شراف والمتابعة لقرارات وا 
 م مشاريعيا وتقديم التقارير الدورية بذلك لمجمس النواب وبالتعاون مع المجان النيابية المختصة.وسالمة تنفيذىا وتقوي

 داء ونسب االنجاز ورصد أوجو القصور في تنفيذ البرنامج الحكومي، وتقديم التقارير المتعمقة بذلك إلى المجمس.مراجعة مؤشرات األ -2
 دارية المتعمقة بتنفيذىا.جراءات اإلالوزاري وبرامج تنفيذ وتطبيق اإل لتنفيذ البرنامج مراقبة ومتابعة توزيع الموارد البشرية الالزمة  -3
نمائي، ومتابعة تنفيذ تشريعات المتعمقة بالتخطيط االستراتيجي والخدمة المدنية داء وزارة التخطيط والتعاون اإلأو مراقبة ومتابعة عمل   -4

 واالىتمام بتطويرىا وتقصي أثرىا التطبيق.
والتقرير  ىداف قانون مجمس الخدمة االتحادي،أمة االتحادي في ما يتعمق بتنفيذ عمال مجمس الخدأشراف والمتابعة عمى بة واألالرقا  -5

داري لمدولة ورفع التوصيات بشأنيا إلى جراءات تطوير وتحديث الجياز اإلا  و  عمال مجمس الخدمة العام االتحادي،أالسنوي الصادر عن 
 مجمس النواب.  

سة وابدأ الرأي في مشروع القوانين والمعاىدات واالتفاقات الدولية واقتراحات القوانين المتعمقة بالتخطيط االستراتيجي والخدمة الدرا  -6
 ألحكام ىذا النظام. اً يا إلييا وفقتحالوا  التي يقرر المجمس  المدنية، واالىتمام بتطويرىا أو المسائل

 التصويت عمى ميام لجنة التخطيط االستراتيجي والخدمة االتحادي. أطمب من المجمس 

 الموافقة(التصويت ب )تم
 سوف أذىب إلى لجان أخرى ونرجع إلى ىذه الفقرة.

 -لجنة النقل واالتصاالت:
 وتختص ىذه المجنة بما يمي:

ا عالم واالتصاالت في ما وسمطة الطيران المدني وىيأة األل ومؤسساتيعمال وخطط وسياسات وزارة النقشراف ومتابعة عمى األالرقابة واإل-1
قال عالم واالتصاالت( وعمل شركات ىاتف النق بقطاع االتصاالت ) بعد ىيأة األعالم واالتصاالت بما يتعميتعمق بقطاع االتصاالت ىيأة األ
ال  تنفيذىا وتقويم مشاريعيا وتقديم أفضل الخدمات لممواطنين وبماستراتيجية وسياساتيا المستقبمية وسالمة وشركات االنترنيت بخطوطيا اإل

 خالقية لممجتمع العراقي.يتعارض مع القيم الدينية واأل
مراجعة وتقييم العقود الموقعة مع شركات الخطوط الجوية وعقود االتصاالت بما يؤمن تقديم أفضل الخدمات لممواطنين ما ينسجم مع معايير  -2

 ة وتقديم التوصيات المتعمقة بو.الدولة المعتمد
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ل التي الدراسة وابدأ الرأي في مشروعات القوانين والمعاىدات واالتفاقيات الدولية ومقترحات القوانين المتعمقة بالنقل واالتصاالت أو المسائ -3
 حكام ىذا النظام.حالتيا إلييا وفق األإيقرر المجمس 

 ثار تطبيق.آصي قتمام بتطويرىا وتل واالتصاالت واالىمتابعة تنفيذ التشريعات المتعمقة بالنق -4
 أطمب من المجمس التصويت عمى ميام لجنة نقل واالتصاالت.

 )تم التصويت بالموافقة(
 -عمار:لجنة الخدمات واأل

 وتختص ىذه المجنة بما يأتي:
عمار ومتابعة سالمة تنفيذ المشاريع والبرامج ن واألسكالة في تقديم الخدمات البمدية واإلشراف ومتابعة خطط وسياسات الدو الرقابة واإل -1

 .ياوالخطط الخاصة بو وتقويم وتقييم مشاريع
خرى ذات العالقة باختصاصات شغال العامة والجيات األسكان والبمديات واألعمار واإلمانة بغداد وزارة األأعمال أشراف ومتابعة الرقابة واأل -2

 تنفيذ في ىذه المؤسسات. جيزةأداء أكفاءة المجنة وتقييم مدى 
عمار والمسائل التي يقرر ات واألالدراسة وابدأ الرأي بمشروعات القوانين والمعاىدات واالتفاقيات الدولية واقتراحات القوانين المتعمقة بالخدم -3
 حالتيا إلييا وفق إلى أحكام ىذا النظام.إ
 الىتمام بتطويرىا وتقصي أثار التطبيق.عمار واالتشريعات المتعمقة بالخدمات واألمتابعة تنفيذ  -4

 عمار.مس التصويت عمى لجنة الخدمات واألأطمب من المج
 )تم التصويت بالموافقة(

 -لجنة العمل والمؤسسات المجتمع المدني:
 وتختص ىذه المجنة بما يأتي:

غير الحكومية ودائرة شؤون دارة المنظمات ا  ية و زارة العمل والشؤون االجتماعشراف والمتابعة عمى أعمال وخطط وسياسات و الرقابة واإل -1
خرى ذات العالقة باختصاصات المجنة المتعمقة جنبية والجيات األسسات المجتمع المدني والعمالة األحزاب، ومؤسسات الدولة تعنى بشؤون مؤ األ

ونية المفوضية مرتبطة بالقانونية مفوضية حزاب ليس في لجنة القانحزاب بالمنظمات؟ دائرة شؤون األالمجنة، ما ىو دخل شؤون األبشؤون 
حزاب تبقى ذا توافقون كمجنة أن دائرة األإم االنتخابات مرتبطة بالقانونية مفوضية االنتخابات كميا عمميا جزء من القانونية يعني بعد إذنك

 بالمفوضية في المجنة القانونية يتم إعادة القراءة.
مانة العامة ارة المنظمات غير الحكومية في األدا  زارة العمل والشؤون االجتماعية و ل وخطط وسياسات و شراف والمتابعة عمى أعماالرقابة واإل -1

خرى ذات العالقة باختصاصات جنبية والجيات األسسات المجتمع المدني والعمالة األلمجمس الوزراء ومؤسسات الدولة التي تعنى بشؤون مؤ 
 المجنة المتعمقة بشؤون.

صحاب العمل والعمال وتأىمت العمالة المارة حسب متطمبات سوق العمل ومنظومة الرعاية االجتماعية أعالقة بين الحكومة و مل وتنظيم الالع -أ
 والضمان االجتماعي.

 مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة سالمة تنفيذ مشاريع والبرامج والخطط الخاصة بو وتقييم وتقويم مشاريعيا. -ب
 مراقبة ومتابعة وتقييم. -2
 تنفيذ قانون العمل وقانون المنظمات الغير حكومية وقوانين االتحادات والنقابات العمال والمينية والتشريعات المرتبطة بيم. -أ

 جنبية الماىرة حسب متطمبات سوق العمل وضمان حقوقيم.ات استخدام العمالة العراقية واألآلي -ب
حية  ورعايتيم وتأىيميم وشؤون العجزة والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة لعيش صالحداث المودعين في مؤسسات اإلصالح األإبرامج  -ج

 حياة حرة كريمة.
 دوائر الرعاية االجتماعية بما يضمن حقوق ذوي االحتياجات الخاصة. -د
 برامج تنظيم الحرفيين والتأىيل وتدريب الميني وتنظيم النقابي. -ه
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 فكار واليات مؤسسات المجتمع المدني بما ينسجم بخصوصية مجتمع العراقي.أبتطوير  متابعة معاىد ومراكز دراسات التي تيتم -3
جراءات المتعمقة بالعمل والشؤون االجتماعية وبتطوير وتفعيل دور عمل مؤسسات المجتمع بعة تنفيذ القوانين وتشريعات واإلمراقبة ومتا -4

 ثار التطبيق.آوتقصي داءىا أيا ت والجمعيات وحمايتيا ومراقبتالمدني والنقابات واالتحادا
جتماعية  ومؤسسات انين المتعمقة بالعمل والشؤون اإلالدراسة وابدأ الرأي في مشروعات القوانين والمعاىدات واالتفاقيات الدولية واقتراحات القو  -5

 حكام ىذا النظام.مس إحالتيا إلييا وفق األالمجتمع المدني أو المسائل التي يقرر المج
 المجمس التصويت عمى ميام لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني.أطمب من 

 نسان.أن يتم متابعتيم بالجنة حقوق اإل يضاً أاصة بوزارة العمل، ممكن ذوي االحتياجات الخ
 أطمب من المجمس التصويت عمى ميام لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني.

 )تم التصويت بالموافقة(
عضاء المجان منفردين يصبح التصويت عمى عضو أيتطمب التصويت عمى ن بالتصويت حسب التعديالت التي أقرت اآلنواب السيدات والسادة ال

 المجنة باالسم عمى كل واحد يعني ليس كروب كامل.
جميع  د أن يكممون( وال زال ىنالك وقت إلكمال باقي أعضاء المجنة بع12223،42526272829214211212اآلن نحن أكممنا المجنة القانونية بعدد )

عداد التي تقدمت من السيد النائب األول لجنة العالقات الخارجية أنيت األ سماء بشكل نيائي، وأيضاً ول وتقديم األألاتفاصيميم مع السيد النائب 
 الى رئاسة المجمس لطرحيا عمى التصويت.

 المجنة القانونية،
التصويت، تصويت. مير عنوز( أطمب من المجمساالسم األول )محمد عبد األ   

 )تم التصويت بالموافقة(.
 )النائب حيدر ماضي عبود(، تصويت.

 )تم التصويت بالموافقة(.
 )النائب ابتسام التميمي(، تصويت.

 )تم التصويت بالموافقة(.
 )النائب سالم الغراوي(، تصويت.

 )تم التصويت بالموافقة(.
 )النائب عمي فرج(، تصويت.

 )تم التصويت بالموافقة(.
 )النائب باسم خشان( تصويت.

 )تم التصويت بعدم بالموافقة(.
 )النائب أحمد عبداهلل الجبوري( تصويت.

 )تم التصويت بالموافقة(.
 )النائب عبد الكريم عبطان( تصويت.

 )تم التصويت بالموافقة(.
 )النائب سارة الدليمي(، تصويت.

 )تم التصويت بالموافقة(.
يت)النائب يوسف السبعاوي( تصو   

 )تم التصويت بالموافقة(.
 )النائب ريبوار ىادي عبد الرحمن( تصويت.
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 )تم التصويت بالموافقة(.
عادة تسمية السيد ريبوار كعضو في المجنة القانونية وكان لو الجيد في الدورة الماضية بتمرير إحزب الديمقراطي الكردستاني عمى  أشكر رئيسة

 الكثير من القوانين.
د نصراهلل( تصويت.)النائب يادكار محمو   

 )تم التصويت بالموافقة(.
ول.سماء من السيد النائب األ( وننتظر باقي األ2242526272829214211سماء لمجنة القانونية )بالتالي تكون األ  

 لجنة العالقات الخارجية.
 )النائب حيدر محمد السالمي( تصويت.

 )تم التصويت بالموافقة(.
 )النائب جنان الموسوي( تصويت.

تم التصويت بالموافقة(.)  
 )النائب شعالن عبد الجبار الكريم( تصويت.

 )تم التصويت بالموافقة(.
 )النائب اندي الكسنزاني( تصويت.

 )تم التصويت بالموافقة(.
 )النائب فيان صبري عبد الخالق(، تصويت.

 )تم التصويت بالموافقة(.
 )النائب محمد صديق محمد( تصويت.

(.)تم التصويت بالموافقة  
 )النائب حسن العذاري( تصويت.

 )تم التصويت بالموافقة(.
ضافة إحسب النظام الداخمي، تصويت عمى  ضافتيمإموعة نواب في أي لجنة أيضًا يتم لينا مجإالى المجنة المالية، كمما تأتي  ضافة نوابإ

خرى )محمد نوري عزيز(، أنا محمد نوري من محافظة ألنو لديالنائب )محمد نوري( الى المجنة المالية، محمد نوري من محافظة الديوانية 
 أطمب من المجمس التصويت عمى )محمد نوري عزيز( لعضوية المجنة المالية، تصويت.

 )تم التصويت بالموافقة(.
ضافة النائب )سجاد سالم حسين( الى المجنة المالية، تصويت.إ  

 )تم التصويت بالموافقة(.
لمجنة المالية، تصويت.اضافة النائب )اخالص صباح( الى ا  

 )تم التصويت بالموافقة(.
ضافة النائب )محاسن حمدون( الى المجنة المالية، تصويت.إ  

 )تم التصويت بالموافقة(.
ضافة النائب )ىيثم الزىوان( الى المجنة المالية، تصويت.إ  

 )تم التصويت بالموافقة(.
خرى، السيدات لمجان في ىذه المجان و المجان األسياسية إلكمال تسمية أعضاء اكمال النقاشات مع الكتل الأول أطمب من السيد النائب األ

وركم.ضالنواب شكرًا لجيودكم وشكرًا لح والسادة  
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 -الركابي:كامل جبار النائب عالء  -
ق ثولية كبيرة جدًا، أنا واأمام مسؤ السيد رئيس ىيأة الرئاسة في مجمس النواب المحترم، السيدات والسادة أعضاء مجمس النواب المحترمين، نحن 

أن جميع السيدات والسادة النواب المحترمين الموجودين اآلن ىم نتاج عممية ديمقراطية، ونتاج قوانين ومفوضية مستقمة جديدة، نحن أمام 
ويت عمى أعضاء ن نكون عمى قدر ىذه المسؤولية أمام كل شعبنا العراقي، صحيح حتى التصأكبيرة جدًا ويجب عمينا كمنا نحن مسؤولية 

المجان النيابية ىي عممية ديمقراطية وكمنا نحن نواب عن الشعب العراقي، لكن التصويت ألي شخصية، ألي عضو في مجمس النواب عميو 
ن ولو شبية من شبيات الفساد في المجان السيادية، وخصوصًا المجنة المالية والقانونية ولجنة النزاىة ىي مؤشر سيء، يجب عمى جميعنا نح

نضع ىذه المسؤولية نصب أعيننا، الشعب العراقي سوف يصاب بخيبة أمل، لو حصل وتم التصويت عمى أي شخصية شابيا ولو شائبة من 
، ىذه الفساد في حياتو المينية السابقة أو في الدورات الماضية، ىذه سوف تكون بادرة سيئة وخيبة أمل لمشعب العراقي في ىذه الدورة النيابية

 نضعيا نصب أعيننا.مسؤولية 
-السيد رئيس مجمس النواب: -  

ضافة السيدة النائب إ السيدات والسادة النواب سقط سيوًا وذكرني السيد النائب األول وأيضًا السيد النائب حسن الكعبي، أطمب التصويت عمى
براىيمي( الى المجنة المالية، تصويت.)آالء اإل  

 )تم التصويت بالموافقة(.
ول( و )النائب الثاني( التزام المجمس أن يتم اعتماد المينية مجمس )رئيس المجمس( و )النائب األيما يتعمق بمداخمتك، تؤكد رئاسة الالسيد النائب ف

السيرة جراءات القانونية المتعمقة بحسن وصل الى مجمس النواب ىو اجتاز اإلوالكفاءة في توزيع السيدات والسادة النواب عمى المجان، كل نائب 
 يثبت لك والى أي سيدة أو سيد من جراءات قانونية تتعمق بنزاىة النائب الذي وصل الى مجمس النواب، وفيما لوإلسموك والمتعمقة في أي وا

دلة عمى أي نائب من نواب مجمس النواب سوف نسقط عنو ول والنائب الثاني شبية فساد باألجمس والنائب األأعضاء مجمس النواب ولرئيس الم
ليس فقط ال نرسمو لمجنة، نسقط عنو عضويتو ألنو فقد شرط من شروط العضوية، وبالتالي ال يصمح أن يكون نائب في مجمس النواب  العضوية،

واعتماد  ليس فقط أن يكون في لجنة من لجانو، شكرًا جزياًل وأؤكد أنو لمجمس النواب رئيس ونائبين برئاسة المجمس، أرجوا اعتماد النظام الداخمي
 قانون.ىذا ال

 (         عصرًا( 0:32رفعت الجمسة الساعة 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 


