يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ اجلذٌذ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ االٔىل ادلُؼمذح ٌٕو األسثؼبء 2009/ 4 / 8

 9009 / 4 / 8واتيتناواً
بناءاً على ما تم التصوٌت علٌه من قبل المجلس فيً جلتيته الوليى المنة يوم ٌيوم ال بةياء الموافي
إلحكام ( الماوم  / 7اوالً ) من قان ون المحافظات غٌ المنتظمة فً إقلٌم قم  92لتنة 9008م ق المجلس إصوا ال ا التً :
لشاس سلى (  ) 1نغُخ 2009
 .2انتخاب التٌو محمو حمٌو هاشم الموتوي ئٌتا ً لمجلس المحافظة بأغلبٌة ثلثً أعضاء المجلس لحصوله عليى ( )92صيوت
من مجموع عوو أعضاء المجلس البالغ عووهم ( )97عضواً .
 .9انتخاب التٌو نصٌف جاتم محمو الخطابً نائبا ً ل ئٌس المجلس بأغلبٌة ثلثً أعضاء المجلس لحصيوله عليى ( )90صيوت
من أصل ( ) 97من مجموع عوو أعضاء المجلس البالغ عووهم (  ) 97عضواً .
ٌ .2نش ال ا فً ج ٌوم ك بالء الٌوم وعلى الجهات ذات الةالقة تنفٌذ اعتبا اً من تا ٌخ صوو ه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بناء على ما تم مناقشته من قبل المجلس فً جلتته الولى المنة وم فيً ٌيوم ال بةياء الموافي  9009/4/8واتيتناواً لحكيام المياوم
 /92ثانٌا ً من قانون المحافظات غٌ المنتظمة فً إقلٌم قم  92لتنة  9008اصو المجلس باإلجماع ال ا اآلتً :
لشاس سلى (  ) 2نغُخ 2009
ٌ -2تم انتخاب المحافظ ونائبٌه من بٌن أعضاء المجلس .
ٌ -9حي لكا فيية أعضياء المجلييس الت شيٌل إلشيياال احيو المناصييب الميذكو م فييً البنيو ( ) 2ميين هيذا ال ي ا ميا م اعييام تيوف الشي وط
المنصوص علٌها فً الماوتٌن ( 92و / 97ثانٌا ) من ال انون .
ً
ٌ -2نش ال ا فً ج ٌوم ك بالء الٌوم وعلى الجهات ذات الةالقة تنفٌذه اعتبا ا من تا ٌخ صوو ه0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنــاءا على ما تم التصــوٌت علٌـه من قبل المجـلس فً جلتته المنة ـوم ٌوم ال بةـاء المـوافـ  9009/ 4/ 8واتـتنـاوا لحـكـام
المــاوم (  /7تابةا–  ) 2من قانون المحافظات غٌ المنتظمة فً إقلٌم قم  92لتنة  9008ولتوف الش وط المطـلوبة المنصوص
علٌها فً الماوم (  –92أوالً ) من ال انون فً التاوم أعضاء المجلس الم شحٌن إلشياال المناصيب التنفٌذٌية فيً المحافظية اصيو
المجلس ق ا ه اآلتً :
-2
-9
-2
-4
-2
-2
-7

لشاس سلى (  ) 3نغُخ 2009
انتخاب المهنوس ( آمال الوٌن مجٌو حمٌو كاظم اله ) إلشاال منصب محافظ ك بالء الم وتة بأغلبٌة ثلثً أعضاء المجلس
البالغ عووهم ( )97عضو لحصوله على ( )99صوت.
انتخا ب التٌو عباس حمٌو هاشم عباس إلشاال منصب النائب الول لمحافظ ك بالء الم وتة بأغلبٌة ثلثً أعضياء المجليس
البالغ عووهم ( )97عضو لحصوله على ( )99صوت.
انتخيياب التييٌو ٌوتييف مجٌييو هيياوي محمييوو إلشيياال منصييب النائييب الثييانً لمحييافظ ك ي بالء الم وتيية بأغلبٌيية ثلثييً أعضيياء
المجلس البالغ عووهم ( )97عضو لحصوله على ( )92صوت.
إصيـوا الم تيوم الجمهيـو ي بتةٌيٌن المحـافيـظ اتييتناوا
ت تيل نتيخة مين ال يـ ا إليى مجليس ئاتية الجمهيـو ٌة لاي
لحكام الماوم (-92أوالً ) من ال انون .
ً
على المحافظ إن ٌصو ام أ بتةٌٌن نوابه وف ا الحكام المنصوص علٌها فً الماوم ( – 97أوال) من ال انون .
ٌيييوي التييٌو المحييافظ ونائبٌييه الٌمييٌن ال انونٌيية بالصييٌاة المنصييوص علٌهييا فييً الميياوم ( )99ميين ال ييانون قبييل مباش ي تهم
لمهامهم .
ٌنش هذا ال ا فً ج ٌوم ك بالء الٌوم وٌةو نافذاً اعتبا اً من تا ٌخ صوو ه وعلى الجهات ذات الةالقة تنفٌذه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى /مجلس ئاتة الجمهو ٌة
الموضوع /م توم جمهو ي
التالم علٌكم0000
اتتنـاوا لحـكـام الماوم (  / 7تابةا ً  ) 2 /من قـانون المحـافـظـــات غٌ المنتظمـة فً إقلٌـم قـم 92لتنــة  9008اصو
مجلس محافظة ك بالء الم وتة بجلتته المنة وم ٌوم ال بةاء المواف  9009/4/8وبأغلبٌة الثلثٌن ق ا ه الم قم ( ) 2
لتنــة  9009ال اضً بانتخـاب التٌو ( آمال الوٌن مجٌو حمٌو كاظم اله ) إلشاال منصب محافظة ك بالء الم وتة وتنفٌذاً
لحكام الماوم (  /92أوالً ) من قانون المحافظات غٌ المنتظمة فً إقلٌم قم 92لتنة  ٌ 9008جى تفضلكم بةو االطالع
على ق ا المجلس الم ف طٌا ً إصوا الم توم الجمهو ي بتةٌٌن الموما إلٌه لتمكٌنه من مباش م مهامه وإعالمنا
شاك ٌن اهتمام فخامتكم ما الت وٌـــــــــــــــــ .

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ انضبٍَخ ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/4/12

لشاس سلى (( )) 5
اتتـناواً لحكـــام الف ــ م (  ) 2مـن المـــــاوم (  ) 7مــن قانون المحافظات غٌ المنتظمة فً إقلٌم قم  92لتنة  9008م
ق مجلس محافظة ك بالء الم وتة فً جلتته االعتٌاوٌة المنة ــوم بتا ٌخ  9009 / 4 /29م .
اوال -:تشكٌل لجنة العواو جوولة لتنظٌم عمل المولوات الهلٌة لفصل الصٌف لةام  9009ومن الذوات المو جة أتمائهم فً أوناه-:
ئٌس اللجنة
 .2الت ٌو عباس ناص حتانً
عضو
 . 9التٌو زهٌ صامت الوعمً
عضو
 . 2التٌو علً محمو ش ٌف

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لشاس سلى (( )) 6

اتتـناواً لحكام الف م (  ) 2مـن الماوم (  ) 7مــن قانون المحافظات الاٌ منتظمة فً إقلٌم قم  92لتنة  9008م

ق مجلس محافظة ك بالء الم وتة فً جلتته االعتٌاوٌة المنة ــوم بتا ٌخ  9009 / 4 /29م .
اوال -:تشييكٌل لجنيية إلعييواو النظييام الييواخلً لمجلييس المحافظيية وميين الييذوات المو جيية أتييمائهم فييً أونيياه إضييافة إلييى المتتشييا ٌن
ال انونٌٌن فً مجلس المحافظة والمحافظة .
 -2الوكتو ع ٌل محموو الخزعلً
 -9التٌو عباس ناص حتانً
 -2التٌوم بش ى حتن عاشو
 -4التٌو تتا صافً الة واوي
 -2التٌو م او عناو ضاٌف
 -2التٌو حتٌن شوهان حتٌن

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لشاس سلى (( )) 7

اتتـناواً لحكـــام الف ــ م (  ) 2مـن المـــــاوم (  ) 7مــن قانون المحافظات غٌ المنتظمة فً إقلٌم قم  92لتنة  9008م
ق مجلس محافظة ك بالء الم وتة فً جلتته االعتٌاوٌة المنة ــوم بتا ٌخ  9009 / 4 /29م .
اوال -:تشكٌل لجنة خومات البلوٌة ومن الذوات المو جة أتمائهم فً أوناه -:
ئٌس اللجنة
 . 2التٌو هانً عبوو خمٌس :
 .9ا لوكتو عباس ناص حتانً  :نائب ئٌس اللجنة
 .2الوكتو م تلٌمة تلطان نو  :عضو
عضو
.4التٌو م او عناو ضاٌف :

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لشاس سلى (( )) 8
اتتـناواً لحكـــام الف ــ م (  ) 2مـن المـــــاوم (  ) 7مــن قانون المحافظات غٌ المنتظمة فً إقلٌم قم  92لتنة  9008م
ق مجلس محافظة ك بالء الم وتة فً جلتته االعتٌاوٌة المنة ــوم بتا ٌخ  9009 / 4 /29م .
اوال تشكٌل لجنة العما واإلتكان ومن الذوات المو جة أتمائهم فً أوناه -:
. 2الوكتو عباس ناص حتانً  /ئٌس اللجنــــــــة
. 9التٌو طا كطٌفة غجٌ ي  /نائب ئٌس اللجنة
.2التٌوم بش ى حتن عاشو  /عضو
.4التٌو تتا صافً الة واوي  /عضو
 /عضو
.2التٌو م او عناو ضاٌف
.2التٌو زهٌ كاظم م هون  /عضو

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتتناوا ً إلحكيام المياوم ( ) 20مين قيانون المحافظيات غٌي المنتظمية فيً إقليٌم قيم  92لتينة  9008و بنياءا ً عليى ميا أقي ه مجليس
المحافظة فً جلتته المنة وم ٌوم الحو المواف  9009/4/29صوت المجلس باالجتماع على إصوا ال ا اآلتً -:

قرار رقم (  ) 9لسنة 9009
اوالٌ -:تتم محافظ ك بالء الم وتية و نائبيه المنتهٌية والٌتٌهميا بتصي ٌف الميو الٌومٌية فيً المحافظية و لحيٌن صيوو الم تيوم
الجمهو ي المنصوص علٌه فً الماوم ( / 92أوال ً) أو انتهاء موم خمتية عشي ٌيوم مين تيا ٌخ صيوو قي ا المجليس و حتيب ميا
مبٌن فً الماوم المذكو م أٌهما أق ب و على المحافظ و نائبٌه المنتخبٌن ب ا المجليس المي قم ( )2لتينة  9009مةاٌشية نظي ائهم
المنتهٌة والٌتهم لالتتفاوم من خب تهم و لحٌن صوو الم توم الجمهو ي أو انتهاء الميوم الميذكو م و ٌباشي وا أعميالهم بةيو أواء
الٌمٌن ال انونٌة بصٌاتها المنصوص علٌها فً الماوم ( )99من ال انون .
ثانٌا ً ٌ -:نش ال ا فً ج ٌوم ك بالء الٌوم و ٌنفذ اعتبا ا ً من تا ٌخ صوو ق ا المجلس الم قم  2لتنة  9009فً 9009/4/8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما ً تم أق ا ه فً جلتة مجلس المحافظة بجلتته المنة وم ٌوم الحو المواف  9009/4/29و اتتناوا ً الحكيام المياوم ( /7ثالثيا ً)
من قانون المحافظات غٌ المنتظمة فً اقلٌم قم  92لتنة  9008صوت المجلس باإلجماع على إصوا ال ا اآلتً -:

قرار رقم (  ) 00لسنة 9009
او ًال  -:تكون التٌوم بش ى حتن عاشو أميٌن تي المجليس و تميا س مهيام أعمالهيا الم ي م بموجيب النظيام اليواخلً للمجليس و
ما أحكام الوتتو و ال وانٌن النافذم .
المهام التً ٌكلفها بها المجلس أو تنتٌبه ب ما ال ٌتةا
ثانٌا ً ٌ -:نش ال ا فً ج ٌوم ك بالء الٌوم و ٌةو نافذا من تا ٌخ نش ه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بناءاً على ما تم إق ا ه فً جلتة مجلس المحافظة بجلتته المنة يوم ٌيوم الحيو الموافي  9009/4/29و اتيتناوا ً إلحكيام المياوم
( / 7ثالثا ً) من قانون المحافظات غٌ المنتظمة فً اقلٌم قم  92لتنة  9008صوت المجلس باإلجماع على إصوا ال ا اآلتً -:

قرار رقم (  ) 00لسنة 9009
اوالً -:انتخاب الوكتو ع ٌل محموو الخزعلً عضو مجلس المحافظة متيوالً للةالقات الةامة فً المجلس .
ثانٌاًٌ -:نش ال ا فً ج ٌوم ك بالء الٌوم و ٌةو نافذا من تا ٌخ نش ه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م
)1

ات مجلس محافظة ك بالء الم وتة فً جلتته االعتٌاوٌة ال ابةة المنة وم بتا ٌخ 9009/4/92
سلـى انمــشاس 12 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009/4/26 -:

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

يٕظٕع انمشاس  -:رٕصٌغ يبدح االمسُذ

لشاس سلى (  ) 12نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وإشار ًة إلى كتاب معمل سمنت كرببلء المرقم  276فً 1002/4/10
قرر مجلس محافظة كرببلء فً جلسته االعتٌادٌة الرابعة المنعقدة بتارٌخ 1002/4/16وباجماع الحاضرٌن
اوالً  -:الموافقة على آلٌة توزٌع مادة االسمنت (القطع المباشر) من قبل السٌد نائب المحافظ األول ومن حق رئٌس
مجلس ال محافظة وبالتشاور مع اللجان المعنٌة إرسال الطلبات إلسعافهم وحسب الضوابط .

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره...
)2

سلـى انمــشاس 13 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009/4/26 -:

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

يٕظٕع انمشاس  -:ركهٍف جلُخ

لشاس سلى (  ) 13نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء فً جلسته االعتٌادٌة الرابعة المنعقدة بتارٌخ  1002/4/16وبإجماع الحاضرٌن
اوالً -:تكلٌف لجنة مكافحة الفساد المالً واإلداري بمتابعة موضوع توزٌع مادة االسمنت فً المجلس السابق.
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره...
)3

سلـى انمــشاس 14 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009/4/26 -:

يٕظٕع انمشاس  -:رلهظ لعبء ادلشكض

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 14نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
ونظرا ً لحاجة محافظتنا الى مجلس قضاء المركز
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة الرابعة المنعقدة بتارٌخ  1002/4/16وبإجماع
الحاضرٌن

اوالٌ -:مارس مجلس محافظة كرببلء المقدسة مهام وصبلحٌات مجلس قضاء المركز ومن موقع أدنى
ولحٌن انتخاب مجلس قضاء المركز .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره...

يمشساد رلهظ زلبفظخ ك شثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ اخلبيغخ ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/5/4

 .2سلـى انمـشاس  15 -:ربسٌخ انمـشاس  2009/5/4 -:يٕظٕع انمشاس  -:عكٍ انزذسٌغٍني
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 15نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة الخامسة المنعقدة بتارٌخ  1002/5/4وبإجماع الحاضرٌن

او ً
ال -:تجدٌد الموافقة على قرارنا السابق المرقم  572/1/27فً 1002/21/4وتعدٌله على النحو األتً :
المو افقةة علةى تخصةٌل الموقةع المجةاور لجامعةة كةرببلء ( منطقةة فرٌحةه ) وفةق المرتسةم المرفةق بكتةاب الجامعةة
كسكن لتدرٌسً جامعة كرببلء على شرط عدم بٌع التدرٌسً للقطعة التةً ٌحصةل علٌهةا وفةق الضةوابط والتعلٌمةات
واالسةةتثناءات المعتمةةدة مةةن قبةةل وزارة البلةةدٌات واألشةةالال العامةةة إال لتدرٌسةةً الجامعةةة  .وعلةةى رئاسةةة جامعةةة
كرببلء اتخاذ اإلجراءات القانونٌة البلزمة لتحقٌق ذلك .
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2سلـى انمــشاس  16 -:ربسٌخ انمـشاس  2009/5/4 -:يٕظٕع انمشاس  -:يؼبجلخ يؽجبد لعبء اذلُذٌخ

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 16نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة الخامسة المنعقدة بتارٌخ  1002/5/4وبإجماع الحاضرٌن

اوال -:الموافقة على تخصٌل مبلغ قدره ( )21.000.000أثنةى عشةر ملٌةون دٌنةار لحسةاب مدٌرٌةة بلدٌةة الهندٌةة
وذلةك لمعالجةة المطبةات الموجةودة فةً شةوارع قضةاء الهندٌةةة الرئٌسةٌة ومةن اإلٌةراد العةةام للمجلةس وحسةب كتةةاب
مجلس قضاء الهندٌة المرقم  122فً  1002/4/10وفق الضوابط الحسابٌة األصولٌة المعمول بها .
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3سلـى انمــشاس 17 -:

ربسٌخ انمـشاس  2009/5/4 -:يٕظٕع انمشاس  -:رٕعٍّ اعزفغبس

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 17نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة الخامسة المنعقدة بتارٌخ  1002/5/4وبإجماع الحاضرٌن

اوالً -:توجٌه استفساركم عن عدم اتخاذ اإلجراءات القانونٌةة بحةق األعضةاء المتالٌبةٌن المدرجةة أسةمائهم أدنةاه ولحةد
أالن على ان تردنا اإلجابة خبلل فترة أقصاها أسبوع من صدور قرارنا أعبله -:
االســــــــــــماء-:
 .2حسن عبد الزهرة  /قضاء الهندٌة
 .1اورنس عبد الكرٌم  /قضاء عٌن التمر
 .3هادي علً محسن  /ناحٌة الجدول الالربً
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4سلـى انمــشاس 18 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009/5/4 -:

يٕظٕع انمشاس  -:رشكٍم جلُخ إلػذاد كشف ثبنذٔائش ادلشًٕنخ خبؽٕغ انؽٕاسا
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 18نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة الخامسة المنعقدة بتارٌخ  1002/5/4وبإجماع الحاضرٌن

اوالً -:تشةةكٌل لجنةةة إلعةةداد كشةةف بالةةدوائر المشةةمولة بخطةةوط الطةةوارن وبالسةةرعة الممكنةةة ومةةن الةةذوات المدرجةةة
أسمائهم أدناه -:
االســــــــمـاء -:
رئٌس
 .2السٌد زهٌر صامت حاتم
عضو
 .1السٌد علً محمد شرٌف
عضو
 .3السٌد جاسم عبد محمد
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5سلى انمشاس  19 -:ربسٌخ انمشاس  2009/5/4 -:يٕظٕع انمشاس  -:سلصصبد إظبفٍخ نشئٍظ اجملهظ
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (  ) 19نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة الخامسة المنعقدة بتارٌخ  1002/5/4وبإجماع الحاضرٌن

اوالً -:الموافقةةة علةةةى تخصةةةٌل مبلةةغ (  )1.000.000ملٌةةةونً دٌنةةةار شةةهرٌا ً كنثرٌةةةة الةةةى السةةٌد رئةةةٌس مجلةةةس
المحافظة إضافة إلى راتبه ومخصصاته الشهرٌة الممنوحة له وفةق القةانون علةى ان ٌصةرف المبلةغ مةن اإلٌةراد
العام للمجلس وٌسدد بموجب إٌصاالت رسمٌة أصولٌة وحسب السٌاقات الحسابٌة المتبعة .
ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ انغبدعخ ادلفزٕؽخ ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/5/13
 .1سلـى انمــشاس 20 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009/5/13 -:

يٕظٕع انمشاس  -:ختصٍص يٕلغ إلَشبء يشكض ختصصً جلشاؽخ انؼٌٍٕ ٔاألعُبٌ
ربثغ نأليبَخ انؼبيخ نهؼزجخ احلغٍٍُخ ادلؽٓشح

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 20نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م وقرار المجلس
المرقم ( )24لسنة .1002
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة السادسة المفتوحة المنعقدة بتارٌخ  1002/5/23وبإجماع الحاضرٌن

اوالً -:الموافقة على تخصٌل موقع لؤلمانة العامة للعتبة الحسٌنٌة المطهةرة المإشةر علةى جةزء مةن التصةمٌم  555أ والمرفةق
صةةورة منةةه طٌةا ً والةةذي ٌقةةع ضةةمن منطقةةة المبةةانً العامةةة مةةن التصةةمٌم وٌقةةع علةةى جةةزء مةةن القطعةةة  320/200مقاطعةةة 43
عباسةةٌة لالةةرش إنشةةاء مركةةز تخصصةةً لجراحةةة العٌةةون واألسةةنان تةةابع للعتبةةة الحسةةٌنٌة المطهةةرة فةةً منطقةةة البهادلٌةةة وفةةق
ضوابط وزارة الصةحة وعلةى أن ٌةتم معالجةة الحةاالت المرضةٌة ( للعوائةل المتعففةة ) المحالةة مةن قبةل مجلسةنا مجانةا ً وقةدر
تعلق األمر بنا وحسب ما جاء بكتاب محافظة كرببلء مكتب السٌد المحافظ المرقم  2322/11فً 1002/5/20
ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1سلـى انمـشاس 21 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009/5/13 -:

يٕظٕع انمشاس  -:رشكٍم جلُخ نششاء يٕنذاد
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 21نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة السادسة المفتوحة المنعقدة بتارٌخ  1002/5/23وبإجماع الحاضرٌن

اوالً -:تشكٌل لجنة ومن الذوات المدرجة أسمائهم أدناه لشةراء مولةدات عةدد (  ) 40أربعةون مولةدة ذات قةدره ( ) 10عشةرون
أمبٌةةر لكةةل منهمةةا علةةى أن ٌصةةرف المبلةةغ مةةن اإلٌةةراد العةةام للمجلةةس وتةةوزع علةةى ( ) 40أربعةةون مركةةز امتحةةانً للمرحلةةة
اإلعدادٌة وٌسدد بم وجب إٌصاالت صرف رسمٌة أصولٌة وبالسةرعة الممكنةة وحسةب مةا جةاء بكتةاب المدٌرٌةة العامةة للتربٌةة
فً محافظة كرببلء المرقم  25627فً. 1002/5/4
األســـــــــــــــماء -:
رئٌس
نائب رئٌس المجلس
 .2السٌد نصٌف جاسم الخطابً
نائب
 .1السٌدة ابتهاج خضٌر الزبٌدي رئٌس لجنة التربٌة
عضو
ممثل عن حسابات المجلس
 .3السٌد بشٌر عبد علً
ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ انغبدعخ ادلفزٕؽخ ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/5/21

 .1سلى انمـشاس 22 :

ربسٌخ انمشاس 2009 / 5 / 7 :

يٕظٕع انمشاس :ادلصبدلخ ػهى يغٕدح انُظبو انذاخهً
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى ( 22

) نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  )24 / 7من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
استؤنف مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة السادسة المفتوحة المنعقدة بتارٌخ 1002/5/7
لمناقشةةة النظةةام الةةداخلً الةةذي تةةم إعةةداده مةةن قبةةل اللجنةةة المشةةكلة بموجةةب قةةرار المجلةةس المةةرقم  6فةةً
 1002/4/21وبعد استٌفاء كافةة المناقشةات قةرر مجلةس محافظةة كةرببلء المقدسةة وباألغلبٌةة المطلقةة فةً
جلسته المنعقدة بتارٌخ -:1002/5/12
اوالً -:المصادقة على مسودة النظام الداخلً بعد إجراء التعدٌبلت علٌه وخبلل المدة المقررة قانونا ً .

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ انغبثؼخ ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/5/26
.1

سلى انمـشاس 23 :

ربسٌخ انمشاس 2009 / 5 / 26 :

يٕظٕع انمشاس  :زلكًخ األؽٕال انشخصٍخ يف َبؽٍخ احلش

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 23نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة السابعة المنعقدة بتارٌخ  1002/5/16وباألغلبٌة المطلقة

اوالً -:تخصٌل مبلغ قدره (  )2.000.000تسعة مبلٌٌن دٌنار ومن اإلٌةراد العةام للمجلةس وذلةك عةن قٌمةة إٌجةار
الدار المرقمة  12/2/2حٌدرٌة والمشالولة من قبةل محكمةة األحةوال الشخصةٌة فةً ناحٌةة الحةر ولمةدة سةنة اعتبةاراً
من  1002/3/2وٌبرم عقد اإلٌجار بٌن صاحب الدار ومحكمة استئناف كرببلء وعلى ضوء ما جةاء بكتةاب مجلةس
ناحٌة الحر المرقم  67فً . 1002/3/1
ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2سلى انمـشاس 24 :

ربسٌخ انمشاس 2009 / 5 / 26 :

يٕظٕع انمشاس  :يؼبجلخ ركغشاد انشٕاسع

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 24نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة السابعة المنعقدة بتارٌخ  1002/5/16وباألغلبٌة المطلقة
اوال -:تشكٌل لجنة مشتركة م ن لجنة األعمار والتخطٌط االستراتٌجً ولجنة خدمات البلدٌة وذلك لتحدٌد المبالغ
المطلوبة لمعالجة التكسرات الحاصلة فً شوارع االقضٌة والنواحً وشراء مطبات اصطناعٌة ومن اإلٌراد العام
للمجلس وعلى أن ٌسلم المبلغ إلى دائرة التنفٌذ المباشر وفق كشوفات معدة وٌسدد المبلغ بموجب إٌصاالت رسمٌة
أصولٌة وحسب السٌاقات الحسابٌة المتبعة .
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربسٌخ انمشاس 2009 / 5 / 26 :
 .3سلى انمـشاس 25 :
ً
يٕظٕع انمشاس  :إحلبلب ثمشاسَب ادلشلى  18نغُخ 2009

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 25نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وإلحاقا ً بقرارنا المرقم  22فً .1002/5/4
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة السابعة المنعقدة بتارٌخ  1002/5/16وباألغلبٌة المطلقة

أوالً  :إضافة السٌدٌن (د.حبٌب حمزة الطرفً ود.عباس ناصر الحسناوي) إلى اللجنة المذكورة فً قرارنا المشار
إلٌه وباستضافة مدٌر توزٌع كهرباء كرببلء وعلى أن تتم اللجنة عملها خبلل أسبوع من صدور قرارنا أعبله.
ثانٌا ً  :نظراً لقرب االمتحانات الوزارٌة وحاجة الطلبة لجو دراسً مناسب تزود المكتبة المركزٌة بخط طوارن
لشهر حزٌران  1002/فقط .
ثالثاً  :تقطع خطوط الطوارن من مبنى المحافظة ومبنى مجلس المحافظة عند الساعة الثالثة بعد الظهر
رابعاً -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4سلى انمـشاس 26 :

ربسٌخ انمشاس 2009 / 5 / 26 :

يٕظٕع انمشاس  :رشكٍم جلُخ جلشد دٔس انذٔنخ ٔحتذٌذ ػبئذٌزٓب

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 26نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة السابعة المنعقدة بتارٌخ  1002/5/16وباألغلبٌة المطلقة

اوالً -:تشكٌل لجنة من السادة المدرجة أسمائهم أدناه إلعداد جرد دور الدولة وتحدٌد عائدٌتها وعلةى أن تقةدم
اللجنة نتائجها خبلل أسبوعٌن من تارٌخ قرارنا أعبله .
.2
.1
.3
.4
.5

االســــــــــماء -:
السٌد علً محمد شرٌف
السٌد هانً عبود الٌساري
د .عباس ناصر الحسناوي
السٌد حسٌن شدهان العبودي
د .افتخار عباس هادي
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ انضبيُخ ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/6/2
ربسٌخ انمشاس 2009 / 6 / 2 :
 .1سلى انمـشاس 27
يٕظٕع انمشاس  :رغٍري اعى يذسعخ يف لعبء اذلُذٌخ
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 27نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة الثامنة المنعقدة بتارٌخ  1002/6/1وباألغلبٌة المطلقة
اوالً  -:الموافقة على تالٌٌر تسةمٌة مدرسةة األردن إلةى النبةؤ العظةٌم وتالٌٌةر تسةمٌة مدرسةة النبةؤ العظةٌم الةى مدرسةة
الشهٌدة ناجحة الواقعة فً قضاء الهندٌة وعلةى ضةوء المطالعةة المقدمةة مةن السةٌدة سةهٌلة شةنو الزبٌةدي نائبةة لجنةة
التربٌة فً مجلس المحافظة .
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربسٌخ انمشاس 2009 / 6 / 2 :
 .2سلى انمـشاس 28
يٕظٕع انمشاس  :يُبلهخ يشبسٌغ
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 28نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة (  / 7خامسا ً بند )1من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة الثامنة المنعقدة بتارٌخ  1002/6/1وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:الموافقةةةةةة علةةةةةى مضةةةةةةمون مةةةةةا جةةةةةاء بكتةةةةةةاب مدٌرٌةةةةةة التخطةةةةةٌط والمتابعةةةةةةة  /كةةةةةرببلء المةةةةةةرقم 642
فــــــــــــــــــً . 1002/5/4
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربسٌخ انمشاس 2009 / 6 / 2 :
29
 .3سلى انمـشاس
يٕظٕع انمشاس  :جتٍٓض أَبثٍت رلبسي دلُؽمخ اجلبٌش
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 29نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة الثامنة المنعقدة بتارٌخ  1002/6/1وباألغلبٌة المطلقة
او ً
ال -:الموافقة على تجهٌز المواطنٌن بكمٌة أنابٌب بطول  630م.ط فً منطقة الجاٌر على أن ٌتم ربطها بشبكة
المجاري الرئٌسٌة وعلى ضوء ما جاء بكتاب مدٌرٌة مجاري كرببلء المرقم  1737فً .1002/4/11
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربسٌخ انمشاس 2009 / 6 / 2 :
 .4سلى انمـشاس 30
يٕظٕع انمشاس  :يُبلهخ يشبسٌغ
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 30نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة الثامنة المنعقدة بتارٌخ  1002/6/1وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:الموافقة على مناقلة تخصٌصات المشارٌع الملالاة او الالٌر محالة ضمن خطة تنمٌة االقالٌم الى المشارٌع
التالٌة - :
 .2إ نشاء وتؤهٌل الحدائق بمبلغ وقدره ( )150.000.000مائتان وخمسون ملٌون دٌنار فقط
 . 1تطوٌر شوارع باب الخان بالمقرنل ( باالستفادة من مواد تجهزها مدٌرٌة بلدٌة كرببلء ) بمبلغ وقدره
( )150.000.000مائتان وخمسون ملٌون دٌنار فقط
وعلى ضوء ما جاء بكتاب هٌئة إعمار المحافظة (الفقرة  23و )24المرقم  2فً .1002/6/2
 .1احتٌاجات دائرة التنفٌذ المباشر بمبلغ وقدره ( )2.000.000.000ملٌار دٌنار واحد وعلى ضوء ما جاء بكتاب
االدارة المحلٌة – ادارة التنفٌذ المباشر المرقم 312فً . 1002/6/1
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5سلى انمـشاس :

31

ربسٌخ انمشاس 2009 / 6 / 2 :

يٕظٕع انمشاس  :رغًٍخ يذسعخ يف َبؽٍخ اجلذٔل انغشثً

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 31نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة الثامنة المنعقدة بتارٌخ  1002/6/1وباألغلبٌة المطلقة
اوالً  -:الموافقة على تسمٌة مدرسة المنشاة حدٌثاً فً منطقة ناصر أغا فً ناحٌة الجدول الالربً باسم (مدرسة
رٌحانة المصطفى (ل) ) لعدم وجود االسم فً مدارس المحافظة كافة وعلى ضوء ما جاء بكتاب مجلس ناحٌة
الجدول الالربً المرقم  142فً .1002/3/2
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6سلى انمـشاس

32

ربسٌخ انمشاس 2009 / 6 / 2 :

يٕظٕع انمشاس  :رفؼٍم دٔس ششؼخ اَداة

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 32نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة الثامنة المنعقدة بتارٌخ  1002/6/1وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:تشكٌل لجنة إلعداد دراسة شاملة حول تفعٌل دور شرطة اآلداب برئاسة نائب رئٌس المجلس وعضوٌة
رئٌس اللجنة األمنٌة ورئٌس لجنة حقوق اإل نسان ورعاٌة عوائل الشهداء والشإون االجتماعٌة ورئٌس لجنة
العبلقات العامة ورئٌس اللجنة القانونٌة ورئٌس لجنة األوقاف والشإون الدٌنٌة ورئٌس لجنة المرأة وبالتنسٌق مع
االستشارٌٌن الجامعٌٌن فً جامعة كرببلء .
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربسٌخ انمشاس 2009 / 6 / 2 :
 .7سلى انمـشاس 33
يٕظٕع انمشاس  :ركهٍف جلُخ انغٍبؽخ
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (

 ) 33نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة الثامنة المنعقدة بتارٌخ  1002/6/1وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:تكلٌف لجنة السٌاحة بإعداد دراسة مستفٌضة حول استٌفاء رسوم خدمة الزائرٌن األجانب والٌة تنفٌذها
وعلى أن تقدم الدراسة خبلل أسبوعٌن من تارٌخ قرارنا أعبله .
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ انزبعؼخ ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/6/9
 .1سلى انمـشاس 34 :

ربسٌخ انمشاس 2009 / 6 / 9 :

يٕظٕع انمشاس  :إَزمبل يذٌشٌخ انزغغٍم انؼمبسي2/

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 34نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة التاسعة المنعقدة بتارٌخ  1002/6/2وباألغلبٌة المطلقة

اوالً -:الموافقة على إنتقال مدٌرٌة التسجٌل العقاري 1/فرع الجزٌرة الى البناٌة المهٌؤة فةً مدٌرٌةة الشةإون الداخلٌةة
وإٌقاف عمل الدائرة لحٌن إكمال إجراءات النقل الى المكان الجدٌد .
ثانٌا ً  -:الموافقة على شراء كرفانات عددها (  ) 3ثبلثة ومن اإلٌراد العام للمجلس إلةى مدٌرٌةة التسةجٌل العقةاري1/
فرع الجزٌرة وتكلٌف لجنة المشترٌات بشراء الكرفانات .
ثالثا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2سلى انمـشاس 35 :

ربسٌخ انمشاس 2009 / 6 / 9 :

يٕظٕع انمشاس  :إكًبل َصبة

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 35نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  / 6ثانٌا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م

واستناداً إلحكام المادة (  / 25اوالً ) من قانون انتخابات مجالس المحافظات واالقضٌة والنواحً المرقم  36لسنة 1002

قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة التاسعة المنعقدة بتارٌخ  1002/6/2وباألغلبٌة المطلقة
كل من السادة ( أٌاد كاظم رفٌع ألسندي ) عن قائمة ائتبلف دولة القانون والسٌد ( علً عبد الفتاح
اوالً -:دعوة ٍ
محً الحسناوي ) من قائمة آ مل الرافدٌن ألدائهم الٌمٌن القانونً واستبلم مهام أعمالهم كؤعضاء فً مجلس
محافظة كرببلء المقدسة وعلى ضوء ما جاء بكتاب المفوضٌة العلٌا المستقلة لبلنتخابات -مكتب كرببلء المرقم
ك ر 424فً .1002/6/4
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3سلى انمـشاس 36 :

ربسٌخ انمشاس 2009 / 6 / 9 :

يٕظٕع انمشاس  :ششاء فشػ نهكبَغبد اخلبصخ ثزُظٍف انشٕاسع

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 36نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة التاسعة المنعقدة بتارٌخ  1002/6/2وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:الموافقةة علةى صةرف مبلةغ وقةدره ( )25.000.000خمسةة عشةر ملٌةون دٌنةار عراقةً ومةن اإلٌةراد العةام للمجلةةس
للكانسةات الخاصةة بتنظٌةف الشةوارع وعلةةى أن ٌسةدد المبلةغ وفةق كشةوفات معةدة وبموجةب إٌصةةاالت
وذلةك لشةراء فةر
رسمٌة أصولٌة وحسةب السةٌاقات الحسةابٌة المتبعةة وعلةى ضةوء كتةاب مدٌرٌةة بلدٌةة كةرببلء – اآللٌةات المةرقم ب23166/
فً . 1002/6/4

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4سلى انمـشاس 37 :

ربسٌخ انمشاس 2009 / 6 / 9 :

يٕظٕع انمشاس  :رصهٍؼ آنٍبد يذٌشٌخ ثهذٌخ كشثالء

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (

 ) 37نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة التاسعة المنعقدة بتارٌخ  1002/6/2وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:الموافقة على صرف مبلغ وقدره ( )25.000.000خمسة وثمانون ملٌون دٌنار عراقً ومن اإلٌراد العام
للمجلس وذلك لصٌانة اآللٌات العائدة لمدٌرٌة بلدٌة كرببلء وبعنوان سلفة ٌتم استرجاعها عند وصول مٌزانٌة
المدٌرٌة أعبله مباشر ًة وعلى ضوء كتاب مدٌرٌة بلدٌة كرببلء – اآللٌات المرقم ب 23165/فـــً .1002/6/4
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5سلى انمـشاس 38 :

ربسٌخ انمشاس 2009 / 6 / 9 :

يٕظٕع انمشاس  :ركهٍف جلُخ خذيبد انجهذٌخ

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 38نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة التاسعة المنعقدة بتارٌخ  1002/6/2وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:تكلٌف لجنة خدمات البلدٌة بمتابعة موضوع الساعات اإلضافٌة لعمال التنظٌف وإعبلمنا النتائج بالسرعة الممكنة.

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.6

سلى انمـشاس 39 :

ربسٌخ انمشاس 2009 / 6 / 9 :

يٕظٕع انمشاس  :ركهٍف انغٍذ احملبفظ ثئػذاد دساعخ لبٍََٕخ

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 39نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة التاسعة المنعقدة بتارٌخ  1002/6/2وباألغلبٌة المطلقة

اوالً -:تكلٌف السٌد المحافظ بإعداد دراسة قانونٌة عن كٌفٌة إزالة التجاوزات الحاصلة علةى الشةوارع واألرصةفة والسةاحات
العامة وكٌفٌة معالجتها وعلى أن تردنا الدراسة بالسرعة الممكنة.

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7سلى انمـشاس 40 :

ربسٌخ انمشاس 2009 / 6 / 9 :

يٕظٕع انمشاس  :ششاء عٍبساد

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 40نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة التاسعة المنعقدة بتارٌخ  1002/6/2وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:الموافقةةةةة علةةةةى شةةةةراء سةةةةٌارات الةةةةى مجلةةةةس المحافظةةةةة ومةةةةن اإلٌةةةةراد العةةةةام للمجلةةةةس وعةةةةددها ( ) 25
خمسةةةة عشةةةر سةةةٌارة شةةةرٌطة أن تكةةةون مةةةن منشةةةؤ ٌابةةةانً او أمرٌكةةةً ووفةةةق الضةةةوابط المعمةةةول بهةةةا وعلةةةى أن
تكون من ضمنها ( )4أربعة سٌارات ممٌزة لنقل الوفود القادمة من والى المجلس .
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ انؼبششح ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/6/16
 .1سلى انمـشاس 41 :

ربسٌخ انمشاس 2009 / 6 / 16 :

يٕظٕع انمشاس :إٌصبل انزٍبس انكٓشثبئً اىل يُبؼك انجغزُخ
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (

 ) 41نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
واستناداً لحصول موافقةة السةٌد وزٌةر الكهربةاء بكتابهةا المةرقم  2422فةً 1002/3/11والمتضةمن إٌصةال التٌةار الكهربةائً
الى مناطق البستنة التً تقع ضمن حدود الوحدة اإلدارٌة .
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة العاشرة المنعقدة بتارٌخ  1002/6/26وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:تخوٌل السٌد ثامر موسى القزوٌنً قائمقا م قضاء المركز بإٌصال التٌار الكهربائً الى مناطق البستنة التً تقع ضمن
حدود الوحدة اإلدارٌة وبموجب الضوابط المشار إلٌها فً كتاب المدٌرٌة العامة لتوزٌع كهرباء الفرات األوسط – مبٌعات
الطاقة المرقم  3336فً 1002/3/12

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2سلى انمـشاس 42 :

ربسٌخ انمشاس 2009 / 6 / 16 :

يٕظٕع انمشاس :ادلكزجخ اإلعاليٍخ ٔيشكضا نهمشاٌ انكشٌى

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 42نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة العاشرة المنعقدة بتارٌخ  1002/6/26وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:تكلٌف لجنة خدمات البلدٌة و لجنة األوقاف والشإون الدٌنٌة بإٌجاد قطعة ارش إلنشاء مكتبة إسبلمٌة ومركزاً للقران
الكرٌم فً محافظتنا وإعبلمنا بالسرعة الممكنة وعلى ضوء ما جاء بكتاب مدٌرٌة الوقف الشٌعً فً كرببلء المرقم 3002
فً . 1002/6/1

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3سلى انمـشاس 43 :

ربسٌخ انمشاس 2009 / 6 / 16 :

يٕظٕع انمشاس  :إٌمبف رفزٍذ انجغبرني

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 43نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة العاشرة المنعقدة بتارٌخ  1002/6/26وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:تكلٌف لجنة الزراعة بمتابعة قرار المجلس السابق والمتضمن إٌقاف التجاوزات الحاصلة من قبل أصحاب البساتٌن
للتفتٌت والبناء وإزالة المعالم الزراعٌة كونها مخالفة صرٌحة وواضحة للقوانٌن النافذة وبالذات قانون حماٌة اإلنتاج
الزراعً المرقم  72لسنة 2272وإعبلمنا بالسرعة الممكنة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.4

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 6 / 16 -:

سلـى انمــشاس 44 -:

يٕظٕع انمشاس  : -:ركشٌى د .عالل عٕاد اذلبمشً

لشاس سلى (  ) 44نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة
إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (العاشرة )المنعقدة بتارٌخ  1002/6/26وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:تكلٌف لجنة متابعة هٌئة االستثمار حول تكرٌم د  .جبلل جواد الهاشمً رئٌس هٌئة االستثمار سابقا ...

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5سلى انمـشاس 46 :

ربسٌخ انمشاس 2009 / 6 / 16 :

يٕظٕع انمشاس  :ادلصبدلخ ػهى يزكشح انزفبْى

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 46نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة العاشرة المنعقدة بتارٌخ  1002/6/26وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:المصادقة على مذكرة التفةاهم التةً تةم توقٌعهةا مةن قبةل ممثلةً الحكومةة المحلٌةة متمةثبلً بالسةٌد محةافظ كةرببلء والسةٌد
رئٌس مجلس المحافظة من جهة وبٌن شركة بلووم العقارٌة – دولة اإلمارات العربٌة المتحدة من جهة أخرى .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ ( احلبدٌخ ػششح) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/6/23

 .1سلى انمـشاس 45 :

ربسٌخ انمشاس 2009 / 6 / 23 :

يٕظٕع انمشاس :ادلصبدلخ ػهى خؽخ ػبو  2009اإلظبفٍخ

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (  ) 45نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7خامسا ً  )1 /من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الحادٌة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/6/13وبإجماع الحاضرٌن
اوالً -:المصادقة على المشارٌع المقدمة من قبل لجنة األعمار والتخطٌط االستراتٌجً لخطة عام 1002م اإلضافٌة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2سلى انمـشاس 47 :

ربسٌخ انمشاس 2009 / 6 / 23 :

يٕظٕع انمشاس :انرتٌش ثُمم انُفٕط إىل زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى ( 47

) نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة ( الحادٌة عشرم) المنعقدة بتارٌخ 1002/6/13وباألغلبٌة المطلقة

اوالً -:الترٌث بنقل النفوس إلى محافظة كرببلء المقدسة إلى إشعار أخر عدا ما ورد بسجبلت إحصاء عام 2227م .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ انؽبسئخ (االٔىل) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/7/2
ربسٌخ انمـشاس 2009/7/2 -:

 .1سلـى انمــشاس 48 -:
ً
يٕظٕع انمشاس  : -:احلبلب ثمشاسَب ادلشلى  40يف 2009/6/9

لشاس سلى (  ) 48نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة
ً
إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثا) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
والحاقا ً بقرارنا المرقم  40فـــــــــــــً 1002/7/1
ولمقتضٌات المصلحة العامة ولزٌادة عدد أعضاء المجلس بعد التعوٌش
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته الطارئة المنعقدة بتارٌخ  1002/ 7 /1وبإجماع الحاضرٌن
اوالً -:الموافقةةةةة علةةةةى شةةةةراء سةةةةٌارات إضةةةةافٌة الةةةةى مجلةةةةس المحافظةةةةة ومةةةةن اإلٌةةةةراد العةةةةام للمجلةةةةس وعةةةةددها

(  ) 5خمسةةةةة سةةةةٌارة وبةةةةذلك ٌكةةةةون العةةةةدد الكلةةةةً لشةةةةراء السةةةةٌارات ()10عشةةةةرون سةةةةٌارة ووفةةةةق الضةةةةوابط
المعمول بها شرٌطة أن تكون على النحو التالً -:
 .1شراء ( )11سحة عشر سيارة نىع الندكروز ياباني ( رباعي الدفع )
 .2شراء (  ) 4أربعة سيارات نىع شىفرليث أمريكي جاهى ( اسىد اللىن ) .
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ ( انضبٍَخ ػششح) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/7/7

 .1سلـى انمــشاس 49 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 7 / 7 -:

يٕظٕع انمشاس  -:رلضسح انهؾٕو ادلؤلزخ
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (

49

) نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثانٌة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/7وباألغلبٌة المطلقة

او ً
ال -:التؤكٌةةد علةةى تفعٌةةل المصةةادقة السةةابقة لمجلةةس المحافظةةة فةةً جلسةةته المنعقةةدة بتةةارٌخ  1002 / 20 /12حةةول
تخصةةٌل مبلةةغ قةةدره ( )2.372.177.230ملٌةةار وثبلثمائةةة وتسةةعة وسةةبعون ملٌةةون ومائتةةان وسةةبعة وسةةبعون ألةةف
ومائة وثبلثون دٌنار عراقً من تخصٌصات خطة تنمٌة األقةالٌم لعةام  1002لالةرش تنفٌةذ الكشةف الخةال بإنشةاء
مجزرة اللحوم المإقتة وذلك لعدم إٌفاء المجزرة الحالٌة لمتطلبات البٌئٌة والفنٌة ولطول مةدة انجةاز المجةزرة الحدٌثةة
من قبل وزارة البلدٌات واألشالال العامة وعدم توفر البدٌل .
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2

سلى انمـشاس 50 :

ربسٌخ انمشاس 2009 / 7 / 7 :

يٕظٕع انمشاس  :اعرتعبع يجهغ حلغبة اإلٌشاد انؼبو نهًغهظ

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 50نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
والحاقا ً بقرارنا المرقم  215/1/17فً 1002/3/27
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثانٌة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/7وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:الموافقةةة علةةى اسةةترجاع المبلةةغ وقةةدره ( )64.000.000فقةةط أربعةةة وسةةتون ملٌةةون دٌنةةار الةةى حسةةاب اإلٌةةراد العةةام
للمجلةس والتةً كانةت مخصصةةة لمختبةر الصةوت قسةةم اللالةة االنكلٌزٌةة – كلٌةةة التربٌةة – جامعةة كةةرببلء وذلةك لعةدم حصةةول
التوافق لالرش إنشاء المشروع أعبله ووفق الضوابط القانونٌة والحسابٌة األصولٌة المعمول بها .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3سلى انمـشاس 51 :

ربسٌخ انمشاس 2009 / 7 / 7 :

يٕظٕع انمشاس :رأٍَش انكٕادس انصؾٍخ يف انشدْبد ٔانصبالد دلغزشفى انُغبئٍخ ٔانزٕنٍذ

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 51نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثانٌة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/7وبإجماع الحاضرٌن
اوالً -:الموافقةة علةةى قٌةةام دائةةرة صةةحة كةرببلء وبالتنسةةٌق مةةع لجنةةة الصةةحة فةً مجلةةس المحافظةةة بتؤنٌةةث الكةةوادر الصةةحٌة
العاملة فً الردهات والصاالت لمستشفى النسةائٌة والتولٌةد كمرحلةة أولةى وذلةك عبةر إعةادة توزٌةع المةبلك وحسةب مةا
هو متاح شرٌطة إتمام ذلك خبلل فترة أقصاها شهر من تارٌخ صدور قرارنا.

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4سلى انمـشاس 52 :

ربسٌخ انمشاس 2009 / 7 / 7 :

يٕظٕع انمشاس  :إخشاط أَبثٍت

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 52نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثاً) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثانٌة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/7وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:الموافقة على إخراج أنابٌب قطر 100ملةم وبطةول 250م.ط مةن مدٌرٌةة مجةاري كةرببلء وعلةى ضةوء مةا جةاء بكتةاب
مدٌرٌة بلدٌة كرببلء المرقم  24271فً . 1002/6/12

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ ( انضبنضخ ػششح) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/7/21

 .2سلـى انمــشاس 53 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 7 / 21 -:

يٕظٕع انمشاس  -:يُبلهخ يششٔع يذ شجكخ ْبرفٍخ

لشاس سلى (  ) 53نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7خامساً ) 1/من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثالثة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/12وباألغلبٌة المطلقة

اوالً -:الموافقة على مناقلة مشةروع مةد شةبكة هاتفٌةة فةً ناحٌةة الحةر والمصةادق علٌةه ضةمن خطةة تنمٌةة األقةالٌم
لعام  1002إلى مشروع تؤهٌل شبكة هاتفٌة فً حً العبةاس وعلةى ضةوء مةا جةاء بكتةاب قسةم اتصةاالت وبرٌةد كةرببلء
المرقم  5762فـــً . 1002/7/26

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9سلـى انمــشاس 54 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 7 / 21 -:

يٕظٕع انمشاس  -:يؼبجلخ األخبدٌذ يف َبؽٍخ احلش

لشاس سلى (  ) 54نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثالثة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/12وباألغلبٌة المطلقة

اوالً - :الموافقة على تخصٌل مبلغ وقدره ( )22.100.000فقط احد عشر ملٌون ومائتان الف دٌنار ومن
اإلٌراد العام للمجلس وذلك لمعالجة األخادٌد الطولٌة الموجودة على طرٌق الحر /الكمالٌة ولمسافة ( 700م .ط)
وعلى أن ٌنفذ عن طرٌق دائرة التنفٌذ المباشر ألهمٌة الموضوع وعلى ضوء ما جاء بكتاب مدٌرٌة الطرق
وجسور كرببلء المرقم 3666فً . 1002/7/1
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربسٌخ انمـشاس 2009 / 7 / 21 -:
 .2سلـى انمــشاس 55 -:
يٕظٕع انمشاس  -:رؼٌٕط عبئمً شبؽُبد ادلُزٕعبد انُفؽٍخ

) نغُخ 2009
لشاس سلى ( 55
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبناءاً على المطالعة المقدمة من قبل السٌد زهٌر صامت عضو مجلس المحافظة  /رئٌس لجنة الطاقة والوقود
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثالثة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/12وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:الموافقة علةى تخصةٌل مبلةغ وقةدره ( )4.500.000فقةط أربعةة مبلٌةٌن وخمسةمائة الةف دٌنةار ومةن اإلٌةراد العةام
للمجلس وذلةك لتعةوٌش سةائقً شةاحنات المنتوجةات النفطٌةة وعةدد هةم ( )30ثبلثةون سةٌارة بمعةدل ( )250.000مائةة
وخمسون الف دٌنار لكل منهم والذٌن التزموا معنةا بنقةل المنتجةات النفطٌةة مةن محافظةة البصةرة الةى محافظتنةا بةالرغم
من النقل الحاصل فً المنتوج وهذا جنبنا حدوث أزمة بالوقود .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4سلـى انمــشاس - :

56

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 7 / 21 -:

يٕظٕع انمشاس  -:رؽٌٕش انٕالغ انغٍبؽً يف كشثالء ادلمذعخ

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى ( 56

) نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثالثة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/12وبإجماع الحاضرٌن
اوالً -:المصادقة على المقترحات والكشف المرفق المقدم من قبل لجنة السٌاحة واالثةار فةً المجلةس والمتضةمنة تطةوٌر الواقةع
السٌاحً فً المحافظة.

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.2

سلـى انمــشاس -:

57

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 7 / 21 -:

يٕظٕع انمشاس  -:انضبنش يٍ شؼجبٌ ْٕ ٌٕو احملبفظخ
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (

57

) نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثالثة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/12وبإجماع الحاضرٌن
اوالًٌ -:كون ٌوم ( الثالث من شعبان ) مولد اإلمام الحسةٌن (ع) هةو( ٌةوم المحافظةة ) مةن كةل عةام مةع جمٌةع مةا ٌترتةب علةى
ذلك من احتفاالت رسمٌة.

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2سلـى انمــشاس 58 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 7 / 21 -:

يٕظٕع انمشاس  -:يٕػذ االعزًبع يف أٌبو انؼؽم انشمسٍخ

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (

58

) نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثالثة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/12وبإجماع الحاضرٌن.
اوالً -:أن ٌرحل موعد االجتماع الذي ٌصادف فٌه عطلة رسمٌة الى ٌوم الدوام الذي ٌلً العطلة .
ثانٌاً -:تضاف الفقرة أعبله الى النظام الداخلً للمجلس.

ثالثا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ انؽبسئخ ( انضبٍَخ) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/7/25
 .2سلـى انمــشاس 59 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 7 / 25 -:

يٕظٕع انمشاس  -:صشف يجهغ إىل انهغُخ األيٍُخ نزغؽٍخ َفمبد انضٌبسح انشؼجبٍَخ

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (

59

) نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته الطارئة (الثانٌة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/15وبإجماع الحاضرٌن
اوالً -:الموافقة على تخصٌل مبلغ وقةدره (  ) 20.000.000فقةط عشةر مبلٌةٌن دٌنةار ومةن اإلٌةراد العةام للمجلةس لحسةاب
اللجنةةة األمنٌةةة وذلةةك لتالطٌةةة االحتٌاجةةات الضةةرورٌة للزٌةةارة الشةةعبانٌة وعلةةى ان تسةةدد بوصةةوالت وفةةق السةةٌاقات
الحسابٌة المعتمدة .

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.9

سلـى انمــشاس - :

60

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 7 / 25 -:

يٕظٕع انمشاس  -:صشف يجهغ إىل لٍبدح ػًهٍبد كشثالء نزغؽٍخ َفمبد انضٌبسح انشؼجبٍَخ
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (

60

) نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته الطارئة (الثانٌة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/15وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:الموافقة على تخصٌل مبلغ وقدره (  ) 25.000.000فقةط خمسةة عشةر ملٌةون دٌنةار ومةن اإلٌةراد العةام للمجلةس
لحساب قٌةادة عملٌةات كةرببلء وذلةك لتالطٌةة االحتٌاجةات الضةرورٌة للزٌةارة الشةعبانٌة وعلةى ان تسةدد بوصةوالت وفةق
السٌاقات الحسابٌة المعتمدة .

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2سلـى انمــشاس 61 - :

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 7 / 25 -:

يٕظٕع انمشاس  -:ختصٍص لؽغ األساظً

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 61نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقةم  12لسةنة 1002م وقةرار المجلةس
المرقم ( )24لسنة .1002
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته الطارئة (الثانٌة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/15وبإجماع الحاضرٌن.
اوالً  :الموافقة على الكتب الواردة المعروضة من قبل لجنة خدمات البلدٌة بالقضاٌا اآلتٌة :
أ .بٌع فضاءات األرصفة.
ب .الطلبات الخاصة باالقضٌة والنواحً .
ج .الطلبةةات المخصصةةة بقضةةاٌا المةةدارس والمراكةةز الصةةحٌة ومراكةةز الشةةرطة ومحطةةات رفةةع مٌةةاه المجةةاري
وخزانات الماء.
ثانٌا :عدم الموافقة على تخصٌل األراضً للدوائر بحسةب المنةاطق المإشةرة المعروضةة مةن قبةل لجنةة خةدمات البلدٌةة
وعلى مدٌرٌة بلدٌة كرببلء ومدٌرٌة التخطٌط العمرانً تهٌئة موقع خال بمجمع الدوائر .

ثالثا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربثغ اىل يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ ( انضبنضخ ػششح) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/7/21

 .7سلـى انمــشاس 62 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 7 / 21 -:

يٕظٕع انمشاس  -:صٍبَخ داس سئٍظ اجملهظ

لشاس سلى (  ) 62نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثالثة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/12وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:الموافقة على صٌانة دار السٌد رئٌس مجلس المحافظة وفق اآللٌة القانونٌة المتبعة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8سلـى انمــشاس -:

63

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 7 / 21 -:

يٕظٕع انمشاس  -:إَشبء يؽبس دٔيل

لشاس سلى (

63

) نغُخ 2009

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثالثة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/12وبإجماع الحاضرٌن
اوالً -:اإلعبلن عن إنشاء مطار دولً فً محافظة كرببلء المقدسة عن طرٌق االستثمار.

ثانٌا ً  - :على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ ( انشاثؼخ ػششح) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/7/28
 .2سلـى انمــشاس 64 - :

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 7 / 28 -:

يٕظٕع انمشاس  -:يمرتؽبد جلُخ انرتثٍخ

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (

 ) 64نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الرابعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/12وبإجماع الحاضرٌن.

الموافقة على المقترحات المقدمة من قبل لجنة التربٌة والمتضمنة رفع المستوى العلمً للطلبة وحل المشاكل والتلكإات
الحاصلة فً بعش المدارس وكما مبٌن فً أدناه - :
اوال -:إعادة تقٌٌم الكادر التدرٌسً ومدراء المدارس ذات النسب المتدنٌة بالنجاح فً االمتحانات واتخاذ اإلجراءات الكفٌلة
لتطوٌر العملٌة التربوٌة بالتنسٌق مع اإلشراف التربوي ولجنة التربٌة فً مجلس المحافظة ومكافئة الكوادر المتمٌزة .
ثانٌاً -:مراقبة التنقبلت وحصرها فً العطل الصٌفٌة در ًء للخلل العلمً الحاصل عند النقل أثناء الموسم الدراسً .
ثالثاً -:فك المبلكات المختلطة وجعلها أما مبلكات نسائٌة او رجالٌة مستقلة وبالقدر الممكن والمتاح .
رابعا -:العمل بالممكن لشطر المدارس األلفٌة ( ذات األعداد الهائلة للطلبة ) .

خامساً -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9سلـى انمــشاس 65 - :

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 7 / 28 -:

يٕظٕع انمشاس  -:يُبلهخ كًٍخ فبئعخ يٍ األَبثٍت

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (

 ) 65نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الرابعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/12وبإجماع الحاضرٌن.

اوالً -:الموافق ة على مناقلة الكمٌة الفائضة من عمل ( تبدٌل وتوسٌع شبكات ماء متفرقة فً ناحٌة الحر  /حً القادسٌة )
المصادق علٌها من قبل ضمن خطة تنمٌة المشارٌع لعام  1002الى مشروع تنفٌذ هذه الكمٌة فً منطقة المقالع اإلمام
الحر(رش) وعلى ضوء الكتاب الصادر من دائرة مشارٌع تنمٌة األقالٌم – قسم الماء المرقم ع 1722/فً
. 1002/7/2

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2سلـى انمــشاس 66 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 7 / 28 -:

يٕظٕع انمشاس  -:دػى َبدي كشثالء انشٌبظً

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (

 ) 66نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الرابعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/12باألغلبٌة المطلقة
اوالً -:الموافقة الى تخصٌل مبلغ وقةدره (  )250.000.000فقةط مائةة وخمسةون ملٌةون دٌنةار ومةن اإلٌةراد العةام للمجلةس لةدعم

نادي كرببلء الرٌاضً .
ثانٌاً -:زٌادة المنحة الشهرٌة لنادي كرببلء الرٌاضً وجعلها (  )20.000.000عشرة مبلٌٌن دٌنةار شةهرٌا ً ومةن اإلٌةراد العةام
للمجلس .
ثالثاًًً  -:الدعم أعبله مشروط باإللٌة التً تحددها اللجنة القانونٌة فً المجلس.

رابعا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4سلـى انمــشاس 67 - :

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 7 / 28 -:

يٕظٕع انمشاس  -:انغبثغ ػشش يٍ شؼجبٌ

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (

 ) 67نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الرابعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/12وبإجماع الحاضرٌن.

اوالًٌ -:كون ٌوم ( السابع عشر من شعبان ) ٌوم االنتفاضة المباركة هو ٌوم حملة لمناهضة البعث والبعثٌٌن وتكلٌف لجنة
حقوق اإلنسان ورعاٌة عوائل الشهداء والشإون االجتماعٌة بإالعداد والتنسٌق لهذه الحملة.

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2سلـى انمــشاس 68 - :

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 7 / 28 -:

يٕظٕع انمشاس  -:إؽٍبء ادلٕاعى انذٌٍُخ

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (

 ) 68نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الرابعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/12باألغلبٌة المطلقة
اوالً -:الموافقة على ورقة العمل المقدمة من قبل اللجنة المشكلة فً أمرنا اإلداري المرقم ( )422لسنة  1002والمتضمن
تقدٌم دراسة حول إحٌاء المواسم الدٌنٌة والمرفقة طٌا ً نسخة من الدراسة .

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.6

سلـى انمــشاس 69 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 7 / 28 -:

يٕظٕع انمشاس  -:يذٌُخ ظفبف كشثالء
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى ( 69

) نغُخ 2009

إسـتناداً إلحـكام المــادة ( / 7ثالثا ً ) من قانـون المحـافظات غٌـر المنتظمـة فً إقلٌـم رقـم  12لسـنة 1002م
وبنا ًء على ما قدمته هٌئة االستثمار فً كرببلء بكتابها المرقم  224فً  1002/7/16والمتضمن طلب الموافقة المبدئٌة
على إنشاء المشروع االستثماري مدٌنة ضفاف كرببلء (مدٌنة كرببلء الجدٌدة ) بموازاة ساحل بحٌرة الرزازة على
مساحة تقدر بـ  40كم 1تقرٌبا ً من قبل شركة بلووم العقارٌة الوطنٌة القابضة .
لذا قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الرابعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/12وبإجماع

الحاضرٌن.

اوالً -:الموافقة المبدئٌة على المشروع وبقدر تعلق األمر به كونه من المشارٌع اإلستراتٌجٌة المهمة .

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربثغ إىل

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ ( انضبنضخ ػششح) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/7/21

 .9سلـى انمــشاس 70 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 7 / 21 -:

يٕظٕع انمشاس  -:ختصٍص دٔس انذٔنخ

لشاس سلى (  ) 70نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثالثة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/7/12وباألغلبٌة البسٌطة

اوالًٌ -:منع بٌع الدور السةكنٌة الواقعةة داخةل الحةدود اإلدارٌةة للمحافظةة العائةدة لةـ ( وزارة المالٌةة وزارة البلةدٌات واألشةالال
العامة ا إلدارة المحلٌة والوزارات األخرى ) وإٌقاف السٌر فً إجراءات البٌع فً حال بدأت وحتى إشعار آخر .
ثانٌا ً ٌ -:تم تخصٌل الةدور المشةار إلٌهةا فةً الفقةرة ( )2أعةبله علةى سةبٌل اإلٌجةار لمةوظفً الدولةة بعةد موافقةة المجلةس علةى
التخصٌل وفقا ً للقانون رقم  61لسنة . 1007
ثالثاً ٌ -:لتةزم عضةو مجلةس المحافظةة بةدفع بةدل إٌجةار الةدار التةً ٌشةاللها وبنسةبة ال تزٌةد علةى  %7مةن مجمةوع المكافةؤة التةً ٌسةتحقها
عدا المخصصات قٌاسا ً على أحكام القانون المشار إلٌه أنفا ً وعلٌه أن ٌخلً الدار حال انتهاء عضوٌته من المجلس .
رابعاً -:تشكل لجنة تتولى إعداد ضوابط إشالال الةدور وإعطةاء أولوٌةة الةى أعضةاء الحكومةة المحلٌةة واألخةذ باالعتبةار معةاٌٌر
التخصٌل الواردة فً القانون المذكور أعبله .
خامساً -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ ( اخلبيغخ ػششح) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/8/4
 .2سلـى انمــشاس 71 -:

يٕظٕع انمشاس  -:ششاء يٕنذح

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 8 / 4 - :

لشاس سلى (  ) 71نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على مةا قدمتةه لجنةة الزراعةة والمةوارد المائٌةة بالمطالعةة والمتضةمنة طلةب الموافقةة علةى شةراء مولةدة ()k.v250
نوع بٌركنز انكلٌزٌة المنشؤ لالرش إدامة عملٌة السقً فً محطة نخٌل الحسٌنٌة .
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الخامتة عش م) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/4وباألغلبٌة المطلقة

اوالً -:الموافقة على تخصٌل مبلغ وقدره (  ) 22.000.000فقط تسعة عشر ملٌون دٌنار ومن اإلٌراد العام للمجلس
وذلك لشراء مولدة ( ) k.v250نوع بٌركنز انكلٌزٌة المنشؤ لالرش إدامة عملٌة السقً فً محطة نخٌل الحسٌنٌة على
أن ٌتم الشراء من قبل لجنة مشكلة من دائرة محطة نخٌل الحسٌنٌة وبإشراف من قبل لجنة الزراعة فً المجلس .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9سلـى انمــشاس 72 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 8 / 4 - :

يٕظٕع انمشاس  -:يمرتػ عـٍ لبٌَٕ نفشض انشعٕو ٔانعشائت ٔأعٕس اخلذيخ

لشاس سلى (  ) 72نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الخامتة عش م) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/4وباألغلبٌة المطلقةة
اوالً -:الموافقة على (م قترح سـن قانون لفرش الرسوم والضرائب وأجور الخدمة) المقدم من قبل اللجنة القانونٌة

فً المجلس
ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ ( انغبدعخ ػششح) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/8/25
 .1سلـى انمــشاس 73 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 8 / 25 -:

يٕظٕع انمشاس  -:رٕصٍخ ثئػفبء يذٌش لغى شجكخ احلًبٌخ االعزًبػٍخ

لشاس سلى (  ) 73نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة (  / 7تاسعا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنةةا ًء علةةى األسةةباب المعروضةةة فةةً المطالعةةة المقدمةةة مةةن قبةةل لجنةةة حقةةوق اإلنسةةان ورعاٌةةة عوائةةل الشةةهداء والشةةإون
االجتماعٌة وبعد تقٌٌم أداءه من قبل مجلس المحافظة .
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السادسة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/15وبإجماع الحاضرٌن.
اوالً -:التوصةةٌة بإعفةةاء السةةٌد ( علةةً رسةةول جةةودة ) مةةدٌر قسةةم شةةبكة الحماٌةةة االجتماعٌةةة فةةً محافظةةة كةةرببلء المقدسةةة
من منصبه وتدوٌر موظفً القسم أعبله مع أقسام الدوائر التابعة لوزارة العمل والشإون االجتماعٌة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2سلـى انمــشاس 74 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 8 / 25 -:

يٕظٕع انمشاس  -:فزؼ لغى رأٍْم احلذائك انؼبيخ

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 74نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على المقترح المقدم من قبل السٌد المحافظ .
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السادسة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/15وباألغلبٌة المطلقة
على ما ٌلً -:

اوالً  :إنشاء قسم تؤهٌل الحدائق العامة وتتم أدارته من قبل السٌد المحافظ او من ٌخوله.
ثانٌا ً  :مناقلة المبلغ الفائش من مشروع ( إكمال إنشاء متنزه الحسٌن الكبٌر ) المدرج ضمن خطة عام  1002اإلضافٌة
الى مشروع ( تؤهٌل الحدائق العامة ) وبنفس الكلفة والتخصٌل .

ثالثاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3سلـى انمــشاس 75 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 8 / 25 -:

يٕظٕع انمشاس  -:رٕصٌغ يٕاد غزائٍخ ٔيالثظ نهؼٕائم انفمريح ادلزؼففخ ٔاألٌزبو

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة  .لشاس سلى (  ) 75نغُخ 2009
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على المقترح المقدم من قبل لجنة حقوق اإلنسان ورعاٌة عوائل الشهداء والشإون االجتماعٌة .
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السادسة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/15وباألغلبٌة المطلقة
على ما ٌلً -:

اوالً  :الموافقة على تخصٌل مبلغ وقدره ( )50.000.000خمسون ملٌون دٌنار من اإلٌراد العام للمجلس وذلك لشراء
مواد غذائٌة توزع للعوائل الفقٌرة المتعففة واألٌتام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتتولى اللجنة المعنٌة وضع
اآللٌة وتنفٌذها .
ثانٌا ً  :الموافقة على تخصٌل مبلغ وقدره ( )50.000.000خمسون ملٌون دٌنار من اإلٌراد العام للمجلس وذلك لشراء
م بلبس توزع للعوائل الفقٌرة المتعففة واألٌتام بمناسبة قرب حلول عٌد الفطر المبارك وتتولى اللجنة المعنٌة وضع اآللٌة
وتنفٌذها .

ثالثاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ ( انغبثؼخ ػششح) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/9/1

.2

سلـى انمــشاس 76 -:

يٕظٕع انمشاس  -:دػى َبدي اذلُذٌخ انشٌبظً
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 9 / 1 -:

لشاس سلى (

 ) 76نغُخ 2009

إسـتناداً إلحـكام المــادة ( / 7ثالثا ً ) من قانـون المحـافظات غٌـر المنتظمـة فً إقلٌـم رقـم  12لسـنة 1002م

قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السابعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/2وباألغلبٌة المطلقة

اوالً -:الموافقة الى تخصٌل مبلغ وقدره (  )200.000.000فقط مائة ملٌون دٌنار ومن اإلٌراد العام للمجلس لدعم نادي الهندٌة الرٌاضً .
ثانٌاً -:الموافقة على تخصٌل منحة شهرٌة لنةادي الهندٌةة الرٌاضةً بمبلةغ وقةدره (  )7.500.000سةبعة مبلٌةٌن وخمسةمائة الةف دٌنةار
شهرٌا ً ومن اإلٌراد العام للمجلس .
ثالثاً -:الدعم أعبله مشروط باإللٌة التً تحددها اللجنة القانونٌة فً المجلس وبالتنسٌق مع قانونٌة مدٌرٌة الشباب والرٌاضة.

رابعا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2

سلـى انمــشاس 77 -:

يٕظٕع انمشاس  -:ادلغزشبسٌٍ انمبٍََٕني

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 9 / 1 -:

لشاس سلى (  ) 77نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب لجنة الرقابة على االستثمار المرقم  2فـــــً 1002/2/13
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السابعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/2وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:تخوٌل رئاسة المجلس بالبحث عن المستشارٌن القانونٌٌن وذلك لتحدٌد الصبلحٌات المخولة لنا بموجب الدستور
والتعاقد معهم وتحدٌد المبالغ التً ٌتم التعاقد بها .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.3

سلـى انمــشاس 78 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 9 / 1 -:

يٕظٕع انمشاس  -:انمصش انضمبيف انًُٕرعً

لشاس سلى (  ) 78نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م وقرار المجلس
المرقم (  )24لسنة . 1002
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السابعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/2وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:الموافقة على تخصٌل الموقع المإشر على جزء من التصمٌم  6/666أ حً التحدي وبمساحة (  3دونم ) و
(26اولك ) و (14.64م ) 1وعلى القطعة المرقمة  62/51262/3جزٌرة وذلك إلنشاء القصر الثقافً النموذجً
شرٌط أن تتولى وزارة الثقافة واإلعبلم إ كمال إجراءات تخصٌل المبالغ المرصودة للمشروع خبلل ثبلثة أشهر من
تارٌخ كتابنا وعلى ضوء كتاب مدٌرٌة بلدٌة كرببلء – قسم تنظٌم المدن المرقم ب 21064/فــــــــً .1002/5/12

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.4

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 9 / 1 -:

سلـى انمــشاس 79 -:

يٕظٕع انمشاس  -:صٌبدح األعش انٍٕيً نؼًبل انزُظٍفبد

لشاس سلى (  ) 79نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب مكتب السٌد المحافظ المرقم  3523/11فــــــــً  1002/2/15ومرفقه
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السابعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/2وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:الموافقة على زٌادة األجر الٌومً لعمال التنظٌفات من مبلغ ( )7.000فقط سبعة أالف دٌنار الى مبلغ ( )20.000
عشرة أالف دٌنار للٌوم الواحد على أن تصرف الزٌادة من مبالغ مشارٌع تنمٌة األقالٌم .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.5

سلـى انمــشاس 80 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 9 / 1 -:

يٕظٕع انمشاس  -:رأصٍش دائشح انشلبثخ انزغبسٌخ ٔادلبنٍخ

لشاس سلى (  ) 80نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب دائرة الرقابة التجارٌة والمالٌة  /فرع كرببلء المقدسة المرقم  326فــــً 1002/2/1
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السابعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/2وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:تخصٌل مبلغ وقدره (  )2.000.000فقط ثمانٌة مبلٌٌن دٌنار ومن اإلٌراد العام للمجلس وذلك لتؤثٌث البناٌة
الجدٌدة العائدة الى دائرة الرقابة التجارٌة والمالٌة فرع كرببلء المقدسة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2

سلـى انمــشاس 81 -:

يٕظٕع انمشاس  -:رشذٌذ ػمٕثبد
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 9 /1 -:

 ) 81نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
ونظراً للخصوصٌة الدٌنٌة التً تتمتع بهةا محافظتنةا كونهةا تمثةل مركةزاً علمٌةا ً لنشةر التعلٌمةات السةمحاء لةدٌن الرحمةة والحتضةان ثراهةا
سٌد شباب أهل الجنة وسبط رسول هللا األعظم اإلمام الحسٌن ( علٌه السبلم ) ولمةا تسةببه ظةاهرة تةداول المسةكرات والحبةوب المخةدرة
من منافذ رخوة فً البناء األمنً ولدخول هذه المواد إلى جمٌع المحافظات دون رقابة ومنها المناطق المقدسة
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السابعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/2وبإجماع الحاضرٌن.
اوالً -:مطالبة مجلس النواب العراقةً المةوقر بتشةرٌع قةانون ٌمنةع بموجبةه تةداول وتنةاول المسةكرات والمةواد المخةدرة فةً هةذه المنةاطق
وتعدٌل العقوبات الواردة فً الفصل السةادس ( المةادة  )322 -326 /مةن قةانون العقوبةات رقةم  222لسةنة  2262المعةدل كونهةا لةم
تعد رادعا ً ٌعتد به للقضاء على تلك الظاهرة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.7

سلـى انمــشاس 82 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 9 / 1 -:

يٕظٕع انمشاس  -:رغًٍخ شبسع يف يُؽمخ انجٕثٍبد

لشاس سلى (  ) 82نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السابعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/2وبإجماع الحاضرٌن.
اوالً -:تسمٌة شارع فً منطقة البوبٌات والذي ٌبدأ من نهاٌة شارع احمد الوائلً وباتجاه شارع األرتال باسم الشهٌد
السعٌد ( شاكر حسن عاشور ) (رحمه هللا) .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.8

سلـى انمــشاس 83 -:

يٕظٕع انمشاس  -:انؼمٕد ادلؤلزخ يف اجملهظ
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 9 /1 -:

لشاس سلى ( 83

) نغُخ 2009

استناداً إلحكام المادة (  /26ثانٌا ً ) من النظام الداخلً لمجلس المحافظة رقم (  ) 2لسنة 1002
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السابعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/2وبإجماع الحاضرٌن.
اوالًٌ -:كون لكل لجنة من لجان المجلس التً تفتقر إلى كةادر إداري او فنةً أن تتعاقةد لعقةدٌن مةإقتٌن فقةط وٌكةون الصةرف مةن
اإلٌراد العام للمجلس وعلى أن ٌخضع المتعاقد للشروط التً ٌضعها المجلس ...

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ انؽبسئخ ( انضبنضخ) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/9/3
سلـى انمــشاس 84 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 9 /3 -:

يٕظٕع انمشاس  -:يششٔع حتذٌش انزصًٍى األعبط نمعبء ادلشكض َٔبؽٍخ احلش
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة

لشاس سلى (

84

) نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 2سابعا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء فً كتاب محافظة كرببلء المقدسة – مكتب السٌد المحافظ ذي العدد  3776فً 1002/2/3
وقرار مجلس المحافظة المرقم (  ) 24فً 1002/4/16
وعلى خلفٌة التعدٌبلت الفنٌة التً اتخذتها وزارة البلدٌات واألشالال العامة إزاء المبلحظات واالعتراضات المقدمة من
الجهات المع ّنٌة كافة والمرسلة إلٌها بموجب كتاب مجلس المحافظة ذي العدد  2243/2/7فً  1002/6/26ونتٌجة
الح اجة إلى توسعة حدود التصمٌم وحدود البلدٌة والرغبة فً تحدٌث الرإى التصمٌمٌة األساس لقضاء المركز وناحٌة
الحر وبما ٌتناسب مع مكانتٌهما وبما ٌتٌح جدوى فنٌة وحضارٌة اكبر وبعد استعراش لآلراء التً أبداها أعضاء
المجلس الموقر فً جلستهم الطارئة الثالثة فً ٌوم الخمٌس الموافق للثالث من أٌلول 1002م ولكل األسباب التً اشرنا
إلٌها قرر مجلس المحافظة ( وبإجماع الحاضرٌن ) .
اوالً -:المصادقة على تحدٌث الت صمٌم لقضاء المركز وناحٌة الحر مع تمسك المجلس بالمبلحظات التً أبداها بشؤن مركز
المدٌنة والواردة فً صلب كتابنا المشار إلٌه أعبله وأخذها باالعتبار عند تحدٌث التصمٌم مركز المدٌنة المحٌط بالمراقد
المقدسة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ ( انضبيُخ ػششح) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/9/8

.2

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 9 / 8 -:

سلـى انمــشاس 85 -:

يٕظٕع انمشاس  -:ختصٍص لؽؼخ اسض نزشٍٍذ يمش دلجىن دائشح احلظ ٔانؼًشح ػهٍٓب

لشاس سلى (

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

85

) نغُخ 2009

إسةـتناداً إلحةـكام المـةةـادة ( / 7ثالثةا ً ) مةن قانةةـون المحةـافظات غٌةةـر المنتظمةـة فةً إقلٌةةـم رقةـم  12لسةـنة 1002م وقةةرار المجلةس المةةرقم
( )24لسنة .1002
وبنةةةا ًء علةةةى مةةةا جةةةاء بكتةةةاب مدٌرٌةةةة بلدٌةةةة كةةةرببلء المقدسةةةة  -شةةةعبة تنظةةةٌم المةةةدن المةةةرقم ب 21626/فةةةً  1002/5/12وكتةةةاب
الهٌئة العلٌا للحج والعمرة – مكتب كرببلء المقدسة المرقم  123فً .1002/2/1

قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثامنة عشر) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/2وباألغلبٌة المطلقة

اوالً -:الموافقةةة علةةى تخصةةٌل وإفةةراز جةةزء مةةن العقةةار المةةرقم  62/53550/3جزٌةةرة والمإشةةر موقعهةةا علةةى جةةزء مةةن خارطةةة
اإلفرازات 21ج ضمن التصمٌم  652أ حً التعاون وباإلبعاد () 35x30م لتشٌٌد مقر لمبنى دائرة الحج والعمرة علٌها.

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربثغ اىل يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ ( انغبثؼخ ػششح) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/9/1

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 9 /1 -:

 .9سلـى انمــشاس 86 -:

يٕظٕع انمشاس  -:يُبلهخ لؽغ أساظً رٔي انشٓذاء ٔانغغُبء انغٍبعٍني
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (

86

) نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م وقرار المجلس المرقم ( )24لسنة
.1002
وبنا ًء على ما جاء بكتاب مكتب السٌد المحافظ المرقم  3035/11فـــــــــــً 1002/2/1
نظراً لوجود تجاوزات على القطع السكنٌة المخصصة لذوي الشهداء فً ناحٌة الحر ولتعذر تسجٌلها باسم ذوي الشهداء لذا
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السابعة عشر) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/2وبإجماع الحاضرٌن.
اوالً -:مناقلة قطع أراضً ذوي الشهداء والسجناء السٌاسٌٌن فً أال قضٌة ونواحً محافظة كرببلء المقدسة الى قطع أراضً فً
قضاء المركز وبالشروط التالٌة -:
 .2موافقة المستفٌد رسمٌا ً .
 .1تطبٌق قانون رقم ( )254لسنة 1002م وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بإزالة التجاوزات .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .20سلـى انمــشاس 87 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 9 /1 -:

يٕظٕع انمشاس  -:إعزضُبء ششغ يغمػ انشأط نمؽغ أساظً رٔي انشٓذاء ٔانغغُبء انغٍبعٍني يف االلعٍخ ٔانُٕاؽً

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (

87

) نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب مكتب السٌد المحافظ المرقم  3035/11فـــــــــــً 1002/2/1
نظراً لوجود ت جاوزات على القطع السكنٌة المخصصة لذوي الشهداء فً ناحٌة الحر ولتعذر تسجٌلها باسم ذوي الشهداء لذا
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السابعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/2وبإجماع الحاضرٌن.

اوالً -:استثناء شرط مسقط الرأس بالنسبة لقطع أ راضً ذوي الشهداء والسجناء السٌاسٌٌن فً أقضٌة ونواحً محافظة
كرببلء المقدسة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربثغ اىل يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ ( انضبيُخ ػششح) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/9/8

.9

سلـى انمــشاس -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 9 / 8 -:

88

يٕظٕع انمشاس  -:ختفٍط عؼش ختًًٍُ نجُبء يغزشفى عؼخ ( 300عشٌش )

لشاس سلى ( 88

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

) نغُخ 2009

إسـتناداً إلحـكام المــادة ( / 7ثالثا ً ) من قانـون المحـافظات غٌـر المنتظمـة فً إقلٌـم رقـم  12لسـنة 1002م

وبنا ًء على ما جاء بكتاب رئاسة صحة كرببلء المقدسة المرقم  575فً  1002/2/1وكتاب مدٌرٌة بلدٌةة كةرببلء المقدسةة
المرقم  22323فً .1002/2/16
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثامنة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/2وبإجماع الحاضرٌن.

اوالً -:الموافقةةة علةةى تخفةةٌش المبلةةغ التخمٌنةةً الةةى ( )500دٌنةةار للمتةةر المربةةع الواحةةد للقطعةةة المرقمةةة (62/53524/3
جزٌرة ) والبالالة مساحتها (  62دونم و 7أولك ) والمخصصة لبناء مستشةفى سةعة ( )300سةرٌر فةً حةً الرسةالة لكةون
المستشفى مصلحة عامة وعائدة للدولة خدمة ألبناء مدٌنة اإلمام الحسٌن (. )

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربسٌخ انمـشاس 2009 / 9 / 8 -:
 .2سلـى انمــشاس 89 -:
يٕظٕع انمشاس  -:ختصٍص يجهغ

لشاس سلى (  ) 89نغُخ 2009

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إسـتناداً إلحـكام المــادة ( / 7ثالثا ً ) من قانـون المحـافظات غٌـر المنتظمـة فً إقلٌـم رقـم  12لسـنة 1002م

وبنا ًء على ما جاء بكتاب محافظة كرببلء المقدسة – مكتب المحافظ المرقم  3465/11فً 1002/2/22
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثامنة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/2وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:الموافقةةة علةةى صةةرف مبلةةغ وقةةدره ( )55.162.500فقةةط خمس ةة وخمسةةون ملٌةةون ومائتةةان وثمانٌةةة وسةةتون ألةةف
وخمسمائة دٌنار ومن اإلٌراد العام للمجلس وذلك لتنفٌذ الكشوفات المبٌنة فً أدناه -:
 .2الكشف التخمٌنً الخال بتؤهٌل موقع لمركز التدرٌب التقنً فً جزء من سرداب المكتبة المركزٌة .
 .1الكشف التخمٌنً الخال بتهٌئة جزء من بناٌة القائمقامٌة لبلستفادة منها كمقر مإقت لدائرة التسجٌل العقاري
 .3الكشةةف التخمٌنةةً الخةةال بتؤهٌةةل قاعةةة إضةةافٌة لمركةةز التسةةجٌل العقةةاري فةةً الطةةابق الثةةانً لبناٌةةة قائمقامٌةةة قضةةاء
المركز.

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ ( انزبعؼخ ػششح) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/9/15
 .1سلـى انمــشاس 90

ربسٌخ انمـشاس -:2009 / 9 / 15 -:

يٕظٕع انمشاس  -:ركشٌى ادلغبًْني ٔانمبئًني ػهى إجنبػ ادلغبثمخ انمشآٍَخ
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى ( 90

) نغُخ 2009

إسـتناداً إلحـكام المــادة ( / 7ثالثا ً ) من قانـون المحـافظات غٌـر المنتظمـة فً إقلٌـم رقـم  12لسـنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بالمطالعة المقدمة من قبل السٌدة مائدة عباس مجهول عضو مجلس المحافظة
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (التاسعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/25وبإجماع الحاضرٌن.
اوالً -:الموافقة على تخصٌل مبلغ وقدره ( ) 25.000.000فقةط خمسةة عشةر ملٌةون دٌنةار ومةن اإلٌةراد العةام للمجلةس وذلةك لتكةرٌم
المساهمٌن والقائمٌن على إنجاح المسابقة القرآنٌة التً أجرٌت فً محافظتنا .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2

91

سلـى انمــشاس -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 9 / 15 -:

يٕظٕع انمشاس  -:رأعٍم رٕلٍغ ػمذ انزصبيٍى دلؽبس انفشاد األٔعػ
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى ( 91

) نغُخ 2009

إسـتناداً إلحـكام المــادة ( / 7ثالثا ً ) من قانـون المحـافظات غٌـر المنتظمـة فً إقلٌـم رقـم  12لسـنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (التاسعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/25وبإجماع الحاضرٌن.
اوالً -:مفاتحةةةةة رئاسةةةةة الةةةةوزراء ووزارة النقةةةةل مةةةةن اجةةةةل تؤجٌةةةةل التعاقةةةةد المزمةةةةع توقٌعةةةةه بةةةةٌن وزارة النقةةةةل وإحةةةةدى الشةةةةركات
األجنبٌةةةةة المتضةةةةمن وضةةةةع التصةةةةامٌم إلنشةةةةاء مطةةةةار الفةةةةرات األوسةةةةط كةةةةون ذلةةةةك ٌمثةةةةل مجانبةةةةة للجةةةةدوى االقتصةةةةادٌة
للمشروع مما ٌسبب بنفور المستثمرٌن مما ٌإدي إلى تعوٌق تروٌج الفرصة االستثمارٌة إلنشاء المطار .
ثانٌةةةاً -:ضةةةرورة أن ٌةةةتم اإلعةةةبلن عةةةن التصةةةمٌم والتنفٌةةةذ والتشةةةالٌل واإلدارة مةةةن المسةةةتثمر دفعةةةة واحةةةدة دون تجزئةةةة التصةةةمٌم عةةةن
عملٌةةةة ال بنةةةاء واإلدارة لضةةةمان سةةةرعة االنجةةةاز وتقلٌةةةل الكلفةةةة المالٌةةةة مةةةع االلتةةةزام بالشةةةروط المحةةةددة مةةةن قبةةةل الجهةةةات
المختصة .

ثالثاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3سلـى انمــشاس -:

92

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 9 / 15 -:
.

لشاس سلى (

يٕظٕع انمشاس  -:يؽبس ػٌٕ

 ) 92نغُخ 2009

بنا ًء على ما ورد فً كتاب محافظة كرببلء المقدسة – مكتب المحافظ ذي الرقم خ  3224/فـــــــً 1002/2/25
وبعد استعراش للنقاشات المطروحة من قبل السةٌد المحةافظ والسةادة أعضةاء المجلةس لدراسةة آلٌةات إحالةة مطةار عةون وبالتكامةل مةع
مطار الفرات األوسط لبلستثمار.
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (التاسعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/25وباألغلبٌة المطلقة ما ٌلً -:
اوالً -:إحالة موضوع دراسة المتطلبات والمحددات والشروط التً ٌنبالً تثبٌتها من قبل ( لجنةة مراقبةة االسةتثمار فةً المجلةس وممثةل
السةٌد المحةافظ ) لضةمان التةروٌج لمطةار عةون كفرصةة اسةتثمارٌة أولةى وبمةا ٌتةٌح تكامةل الجةدوى والهةدف التنمةوي االسةتثماري مةةع
مطار الفرات األوسط على أن تعرش على المجلس الموقر للمصادقة لٌتم رفعها للجهات المختصة للتنفٌذ .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4سلـى انمــشاس -:

93

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 9 / 15 -:

يٕظٕع انمشاس  -:يكبفئخ إىل انهغُخ ادلكهفخ مبزبثؼخ االػرتاظبد اخلبصخ ثبنزصًٍى األعبط
لشاس سلى (  ) 93نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إسـتناداً إلحـكام المــادة ( / 7ثالثا ً ) من قانـون المحـافظات غٌـر المنتظمـة فً إقلٌـم رقـم  12لسـنة 1002م
وبنا ًء على المطالعة المقدمة من قبل الدكتور عباس ناصر الحسناوي رئٌس لجنة األعمار والتخطٌط االستراتٌجً
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (التاسعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/25وبإجماع الحاضرٌن.
اوالً -:الموافقة على صرف مكافئة نقدٌة قدرها (  ) 2.000.000فقةط ملٌةون دٌنةار لكةل مةن السةادة المدرجةة أسةمائهم أدنةاه ومةن
اإلٌراد العام للمجلس وذلك تقدٌراً للجهود المبذولة للجنة المكلفة بمتابعة االعتراضات الخاصة بالتصمٌم األساس وتحدٌثه..
االســـــــــــماء
 .4السٌد باسم عباس علً
 .2الدكتور عباس ناصر الحسناوي
 .5السٌد سلٌم حسٌن عبد هللا
 .1السٌدة بشرى حسن عاشور
 .6السٌد حٌدر ناجً عطٌة
 .3الدكتور رسول عبود حسن الطالقانً

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 9 / 15 -:

 .5سلـى انمــشاس 94 -:

يٕظٕع انمشاس  :ختصٍص لؽؼخ اسض نٕؽذح ختؽٍػ كشثالء

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى ( 94

) نغُخ 2009

إسـتناداً إلحـكام المــادة ( / 7ثالثةا ً ) مةن قانةـون المحةـافظات غٌةـر المنتظمةـة فةً إقلٌةـم رقةـم  12لسةـنة 1002م وقةرار المجلةس
المرقم ( )24لسنة .1002

وبنةةةةا ًء علةةةةى مةةةةا جةةةةاء بكتةةةةاب وزارة التخطةةةةٌط والتعةةةةاون اإلنمةةةةائً – دائةةةةرة التشةةةةٌٌد واإلسةةةةكان والخةةةةدمات المةةةةرقم
 21332/5/1فـــــــــــــــً . 1002/2/3
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (التاسعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/25وبإجماع الحاضرٌن.

اوالً -:الموافقةةة علةةى تخصةةٌل القطعةةة المرقمةةة ( )62/53527/3جزٌةةرة والبالالةةة مسةةاحتها 420م 1لتشةةٌٌد وحةةدة تخطةةٌط
محافظة كرببلء التابعة الى وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً علٌها .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6سلـى انمــشاس -:

95

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 9 / 15 -:

يٕظٕع انمشاس  -:إعزؾذاس ٔؽذاد إداسٌخ

لشاس سلى (  ) 95نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إسـتناداً إلحـكام المــادة ( / 7احد عشر ) من قانـون المحـافظات غٌـر المنتظمـة فً إقلٌـم رقـم  12لسـنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب محافظة كرببلء المقدسة – مكتب السٌد المحافظ ذي العدد  3225/11فــً 1002/2/24م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (التاسعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/25وبإجماع الحاضرٌن.
الموافقة على استحداث -:
اوالً  :قضاء الحر(رش) وٌتؤلف من مركز القضاء الذي ٌشمل أحٌاء ناحٌة الحر تتبعه ناحٌتً -:
أ  .ناحٌة الحسن العسكري (. )
ب .ناحٌة الكمالٌة .
وتكون حدود كل منهما وفقا ً لما مثبت فً الخارطة المرفقة مع األولٌات .
ثانٌا ً  :قضاء الحسٌنٌة وٌشمل مركز الحسٌنٌة بالحدود التً ٌنظمها التصمٌم النافذ وتتبعه ناحٌتً -:
أ .ناحٌة عون ( )وحدودها تمثل التصمٌم األساس لقصبة عون .
ب .ناحٌة ألطف وحدودها تمثل منطقة الطف القدٌمة وفقا ً لوصفة الحدود المثبته فً الخارطة .

ثالثاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.7سلـى انمــشاس -:

96

ربسٌخ انمـشاس 2009 / 9 / 15 -:

يٕظٕع انمشاس  -:ػذو ادلٕافمخ ػهى إَشبء يششٔع رلًغ جتبسي

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (

96

) نغُخ 2009

إسـتناداً إلحـكام المــادة ( / 7ثالثا ً ) من قانـون المحـافظات غٌـر المنتظمـة فً إقلٌـم رقـم  12لســـنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب محافظة كرببلء المقدسة ذي العدد س 122 /فً  1002/2/7ومرفقاته وبعد االطبلع على أولٌات
موضوع القطعة الواقعة فً ساحة المٌدان الحظ المجلس بان موقع القطعة الموصوفة أعبله ضمن المنطقة التً سوف ٌعد لها
تصمٌم أساس وحٌث أن ذلك ٌجعل من احتماالت هدم البناء المزمع تشٌٌده قائمة لالرش توسٌع منطقة ما بٌن الحرمٌن مما ٌسبب
ضرراً او هدراً للمال العام وحٌث أن كثرة المناسبات الدٌنٌة ومبلٌٌن الزائرٌن الوافدٌن ٌتطلب زٌادة عدد المجمعات الصحٌة لخدمة
هإالء الزائرٌن وحٌث أن إمكانٌة إنشاء مجمع تجاري فً غٌر هذه القطعة تبقى قائمة لتوفر البدٌل فً أكثر من موقع تجاري فً
مركز المحافظة لهذه األسباب الواردة أنفا .
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة ( التاسعة عشرة) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/25وباإلجماع على ما ٌلً -:
اوالً -:عدم الموافقة على إنشاء مجمع تجاري بدٌبلً عن ألمراب المتعدد الطوابق المفسوخ عقد إنشائه .
ثانٌاً -:العمل من اجل تالٌٌر استعمال األرش من تجاري إلى خدمً بالٌة إنشاء مجمعات صحٌة فً أسفل األرش وان ٌبقى سطح األرش منطقةة
خضراء .
ثالثاً -:استالبلل المبلغ المخصل فً الموازنة العامة البالالة ( ثمانٌة ملٌارات دٌنار ) إلنشاء المجمع التجاري تنفٌذاً للبند ( ثانٌا) من قرار مجلةس
الوزراء المرقم ( )122لسنة  1002ولكن على قطعة تجارٌة أخةرى غٌةر القطعةة الموصةوفة أعةبله وباإلمكةان إنشةاء مشةروع المجمةع
التجاري عن طرٌق االستثمار دون حاجة الى تخصٌل مالً .
رابعاًٌ -:تولى السٌد محافظ كرببلء المقدسة تنفٌذ هذا ا لقرار واستحصال الموافقة البلزمة لذلك .

خامسا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ ( انؼششٌٔ) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/9/29

 .1سلـى انمــشاس 97 -:

ربسٌخ انمـشاس -:2009 / 9 / 29 -:

يٕظٕع انمشاس  -:إلبنخ يذٌش ادلٕاسد ادلبئٍـــخ
لشاس سلى (  ) 97نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

إسـتناداً إلحـكام المــادة (  / 7تاسعا ً ) من قانـون المحـافظات غٌـر المنتظمـة فً إقلٌـم رقـم  12لسـنة 1002م
وبنةةةا ًء علةةةى الطلةةةب المقةةةدم مةةةن قبةةةل لجنةةةة المةةةوارد المائٌةةةة والمتضةةةمن اسةةةتجواب السةةةٌد ( مهةةةدي محمةةةد علةةةً هاشةةةم لطٌةةةف )
مدٌر مدٌرٌة الموارد المائٌة فً محافظة كرببلء المقدسة وتم التصوٌت باألغلبٌة المطلقة على استجواب ِه .
وبعةةةد اسةةةتدعاء السةةةٌد مهةةةدي محمةةةد علةةةً هاشةةةم لطٌةةةف مةةةدٌر مدٌرٌةةةة المةةةوارد المائٌةةةة فةةةً محافظةةةة كةةةرببلء المقدسةةةة إلةةةى جلسةةةة
اسةةتجواب فةةةً جلسةةةة المجلةةةس وبعةةد اسةةةتعراش مةةةا جةةةاء بةةةالتقرٌر المقةةدم مةةةن قبةةةل لجنةةةة المةةةوارد المائٌةةة فةةةً المجلةةةس وبعةةةد تقٌةةةٌم
أداءه من قبل مجلس المحافظة :
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (العشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/12وباإلجماع
على ما ٌلً -:
اوالً  -:التوصٌة بإقالة السٌد ( م هدي محمد علً هاشم لطٌف ) مدٌر مدٌرٌة المةوارد المائٌةة فةً محافظةة كةرببلء المقدسةة مةن منصةبه
وتوجٌه عقوبة له بما تنسجم مع جمٌع المخالفات التً ذكرت بالتقرٌر أعبله .
ثانٌا ً  -:التوصٌة بتكلٌف السٌد رئٌس مهندسٌن أقدم ( حسن حمٌد عبٌس الشرٌفً ) بمهام المدٌر وكالة فً الوقت الحالً على أن ٌتةابع
كافة اإلجراءات الكفٌلة بمعالجة السلبٌات التً ذكرت بالتقرٌر أعبله .

ثالثاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2سلـى انمــشاس -:

98

ربسٌخ انمـشاس -:2009 / 9 / 29 -:

يٕظٕع انمشاس  -:إكشايٍخ ػٍذ انفؽش ادلجبسن
لشاس سلى (  ) 98نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (العشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/12وبإجماع الحاضرٌن.
اوالً -:الموافقةةةة علةةةى صةةةرف إكرامٌةةةة عٌةةةد الفطةةةر المبةةةارك إلةةةى المةةةوظفٌن العةةةاملٌن فةةةً أقسةةةام المجلةةةس كافةةةة والبالالةةةة
( )50.000فقط خمسون الف دٌنار لكل منهما ومن اإلٌراد العام للمجلس .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3سلـى انمــشاس 99 -:

ربسٌخ انمـشاس -:2009 / 9 / 29 -:

يٕظٕع انمشاس  -:ؽزف فمشح جتٍٓض ثهذٔصس ػذد 2دلذٌشٌخ ثهذٌخ كشثالء
لشاس سلى (  ) 99نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب لجنةة األعمةار والتخطةٌط االسةتراتٌجً ذي العةدد  2523فةً  1002/2/2ومرفقةه كتةاب محافظةة
كرببلء المقدسة – مكتب معاون المحافظ لشإون التنمٌة واألعمار ذي العدد  2242فً1002/2/6
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (العشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/12وبإجماع الحاضرٌن.

على ما ٌلً -:
اوالً  -:الموافقة على حذف فقرة ( تجهٌز كرٌدر عدد 1/نوع  ) D9Tوذلك الستحالة تورٌدها إلى العراق .
ثانٌا ً  -:الموافقة على مناقلةة مبلةغ الفقةرة أعةبله والبةالغ (  )2.200.000.000فقةط ملٌةار ومائةة ملٌةون دٌنةار الةى ( تجهٌةز أنابٌةب الةى
مدٌرٌة ماء كرببلء ) شرٌطة أن ال ٌتم الصرف إال بموافقة مجلس المحافظة .

ثالثاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4سلـى انمــشاس -:

100

ربسٌخ انمـشاس -:2009 / 9 / 29 -:

يٕظٕع انمشاس  -:دػى األلغبو انذاخهٍخ جلبيؼخ كشثالء
لشاس سلى (  ) 100نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنةةا ًء علةةى مةةا جةةاء بالمطالعةةة المقدمةةة مةةن قبةةل أ.م.د علةةً عبةةد الفتةةاح الحسةةناوي  -عضةةو مجلةةس المحةةافظ  -رئةةٌس لجنةةة
التعلٌم العالً.
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (العشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/12وبإجماع الحاضرٌن.

على ما ٌلً -:
اوالً  -:تكلٌف لجنة األعمةار والتخطةٌط االسةتراتٌجً بإعةداد دراسةة حةول القطعةة المخصصةة لبنةاء أقسةام داخلٌةة لطلبةة جامعةة كةرببلء
ضمن حرم الجامعة وبالتنسٌق مع الجامعة وانجاز كشف بذلك .
ثانٌةا ً  -:الموافقةةة علةةى صةةرف مبلةةغ وقةةدره (  )20.000.000فقةةط عشةةرة مبلٌةةٌن دٌنةةار مةةن اإلٌةةراد العةةام للمجلةةس وذلةةك لةةدعم الطلبةةة
المتعففٌن فً جامعةة كةرببلء لةـ ( ) 200طالةب لكةل منهمةا ( )200.000مائةة الةف دٌنةار وحسةب الضةوابط الحسةابٌة القانونٌةة
المتبعة .

ثالثا  -:الموافقة على شراء مولدة قدرة ( ( K.V 250الى األقسام الداخلٌة لجامعةة كةرببلء ومةن اإلٌةراد العةام وحسةب الضةوابط
الحسابٌة القانونٌة المتبعة .

رابعً ا  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5سلـى انمــشاس -:

101

ربسٌخ انمـشاس -:2009 / 9 / 29 -:

يٕظٕع انمشاس  -:دػى َبدي احلغٍٍُخ انشٌبظً
لشاس سلى (  ) 101نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (العشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/12وبإجماع الحاضرٌن.
اوالً -:الموافقة على تخصٌل مبلغ وقةدره ( )75.000.000فقةط خمسةة وسةبعون ملٌةون دٌنةار مةن اإلٌةراد العةام للمجلةس
وذلك لدعم نادي الحسٌنٌة الرٌاضً وحسب الضوابط الحسابٌة القانونٌة المتبعة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6سلـى انمــشاس  102 -:ربسٌخ انمـشاس  2009 / 9 / 29 -:يٕظٕع انمشاس  -:أْبيل ؽصٕح ادلغؼٕد
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (

 ) 102نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
ونتٌجة الوضع اإلنسانً الحرج الذي تمر به مجموعةة العوائةل السةاكنة فةً حصةوة المسةعود وبةالقرب مةن المواقةع األثرٌةة
المحتملة وحفاظا ً على هذه الثروة الوطنٌة لذا
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (العشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/12وبإجماع الحاضرٌن.
الموافقة على المقترح المقدم من قبل لجنة السٌاحة واآلثار فً المجلس والمتضمنة على ما ٌلً -:
اوالً  :اخذ التعهدات القانونٌة من العوائل أعبله بلزوم إخبلئهم للموقع التً شاللوها فً المنطقة المةذكورة حةال البةدء بإعمةال
االستظهار والتنقٌب من قبل الدائرة المختصة وإال سٌتم تعرضهم لجمٌع اإلجراءات القانونٌة النافذة فً هذا الموضوع .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7سلـى انمــشاس 103 -:

ربسٌخ انمـشاس -:2009 / 9 / 29 -:

يٕظٕع انمشاس  -:ربيني محبٌخ يجىن رلهظ احملبفظخ
لشاس سلى (  ) 103نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء الى ما جاء بالمطالعة المقدمة من قبل اللجنة األمنٌة فً المجلس
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (العشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/12وبإجماع الحاضرٌن.
اوالً -:الموافقة على الفقرات المدرجة فً أدناه والمقدمة من قبل المستشار األمنً وعلى أن ٌتم صرف المبالغ مةن اإلٌةراد العةام
للمجلس بموجب كشوفات معدة من قبل لجنة األعمار والتخطٌط االستراتٌجً وحسب الضوابط الحسابٌة القانونٌة المتبعة .
 .2إنشاء بناٌة استعبلمات للبناٌة الجدٌدة تكون ببابٌن باب للمنتسبٌن وباب للمراجعٌن مةع تفتةٌ للنسةاء فةً فضةاء المةدخل
الحالً لجرٌدة كرببلء الٌوم ورفع الدرج الحالً وتحوٌل الجرٌدة الى داخل بناٌة المجلس مةروراً باالسةتعبلمات المزمةع
إنشائها التصالها من الداخل وحفاظا ً على امن وسبلمة البناٌة والعاملٌن فٌها .
 .1رفع الكتل الكونكرٌتٌة من مدخل بناٌة المجلس الجدٌدة من جهة المحافظة ووضةع عارضةة حدٌدٌةة بةدالً عنهةا لبلسةتفادة
من المدخل المذكور .
 .3إنشةاء بوابةةة حدٌدٌةةة لمةةدخل كةةراج البناٌةة الجدٌةةدة المجةةاور لمةةدخل جرٌةةدة كةرببلء الٌةةوم مةةع تةةرمٌم االسةةٌجة المتهدمةةة
وصٌانة الممرات .
 .4إنشةاء مسةةقفات لعجةبلت السةةادة األعضةاء المحترمةةون ٌبةدأ مةةن مةدخل بةةاب الكةراج للبناٌةةة الجدٌةدة حتةةى مةدخل البناٌةةة
الثانٌة المحاذي لسٌاج المدرسة الممتد مع المسقفات مع وضع عبلمات تعرٌفٌة لكل عجلة إلغراش التنظٌم .
 .5تعدٌل المدخل الحالً للبناٌتٌن ووضع عارضتٌن إحداهما باتجاه مةدخل سةٌطرة الطةوق واألخةرى باتجةاه بناٌةة منظمةة
بدر ومدٌرٌة الشرطة خروج رفع الكتةل الكونكرٌتٌةة الصةالٌرة مةن المةدخل الحةالً للبنةاٌتٌن ووضةعها علةى التةوازي
لتكون بمثابة بوابتٌن واحدة لسٌارات السادة األعضاء واألخرى لسٌارات الموظفٌن والزائرٌن .
 .6تجهٌز مظبلت عدد ستة للحرس على امتداد الشارع توزع حسب الحاجة .
 .7نصب كآمرات مراقبة عدد (  )20عشرة لبناٌتً المجلس .
 .2تامٌن الحماٌة للمبنى الثانً لمجلس المحافظة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ (احلبدٌخ ٔانؼششٌٔ) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/10/6

 .1سلـى انمــشاس 104 -:
يٕظٕع انمشاس  -:يُبلهخ يشبسٌغ

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

ربسٌخ انمـشاس -:2009 /10 / 6 -:

لشاس سلى (  ) 104نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7خامساً ) 1/من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء فً كتاب لجنة اإلعمار والتخطٌط االستراتٌجً ذي العدد  2622فً 1002/20/6
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الحادٌة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/20/6وبإجماع الحاضرٌن.
اوالً  -:المصةادقة علةى مناقلةةة مبةالغ المشةارٌع التالٌةةة والبةالغ مجموعهةا ( )23.420.223.760ثبلثةةة عشةر ملٌةار وأربعمائةةة
وعشرة ملٌون وتسعمائة وثبلثة وثمانون ألف وسبعمائة وستون دٌنار عراقً .
أ .تبطٌن جدول الحسٌنٌة ( )1كم فً مركز المدٌنة بكلفة ( ) 6.332.200.000ستة ملٌارات وثبلثمائة وواحد وثبلثةون ملٌةون ومائةة
ألف دٌنار عراقً .
ب .تجهٌز مضخات (2م /3ثا ) بقدرة  150كٌلو واط بكلفة ( )2.015.000.000ملٌار وخمسة وعشرون ملٌون دٌنار عراقً
ت .تنفٌذ شبكة مجاري مٌاه ثقٌلة وأمطار إلحٌاء متفرقة ( األسرة – شهداء المةوظفٌن ) بكلفةة ( )3.567.200.000ثبلثةة ملٌةارات
وخمسمائة وسبعة وستون ملٌون ومائة ألف دٌنار عراقً .
ث .إنشاء طرٌق البوبٌات الكراج بكلفة (  )604.000.000ستمائة وأربعة ملٌون دٌنار عراقً .
ج .المبلغ الفةائش مةن تجهٌةز وتنفٌةذ أنبةوب ناقةل دكتةا ٌةل قطةر ( )500ملةم مةن حةً العبةاس الةى بةاب طةوٌرٌج بطةول ( )5كةم بكلفةة
( ) 2.223.660.000ملٌار وثمانمائة وثبلثة وثمانون ملٌون وستمائة وستون ألف دٌنار عراقً .
الى المشارٌع التالٌـــــــــــــة -:
أ .تؤهٌةةل شةةوارع وأزقةةة العباسةةٌة الشةةرقٌة والالربٌةةة مةةن إكسةةاء والقالةةب الجةةانبً والشةةتاٌكر المقةةرنل بكلفةةة ()2.000.000.000
تسعة ملٌارات دٌنار عراقً .
ب .أعمال صٌانة بناٌة مدٌرٌة الجنسٌة بكلفة ( )226.026.500مائة وستة عشر ملٌون وستة وثمانون ألف وخمسمائة دٌنار عراقً .
ت .شراء آلٌة قاشطة شوارع لدائرة التنفٌذ المباشر بكلفة (  )250.000.000تسعمائة وخمسون ملٌون دٌنار عراقً.
ث .تؤهٌةةل مةةع أرصةةفة وكربسةةتون شةةارع حةةً العامةةل سةةاٌد الةةذهاب ٌمتةةد مةةن فلكةةة الالةةدٌر الةةى نهاٌةةة شةةارع حةةً العامةةل بكلفةةة
( )3.000.000.000ثبلثة ملٌارات دٌنار عراقً .
ج .إكسةةاء سةةاحات الشةةركة العامةةة للتجهٌةةزات الزراعٌةةة بكلفةةة ( ) 262.515.000مائةةة وثمانٌةةة وسةةتون ملٌةةون وخمسةةمائة وخمسةةة
وعشرون ألف دٌنار عراقً .
ح .تجهٌز مولدة وطاقم ضخ الى مجمع ماء الكعكاعٌة الالربٌة (24م /3ساعة) فً ناحٌة الحسةٌنٌة بكلفةة (  )15.600.000خمسةة
وعشرون ملٌون وستمائة ألف دٌنار عراقً .
خ .تجهٌز ونصب كرفان ذو غرفتٌن لفوج شرطة النفط بكلفة (  )22.000.000ثمانٌة عشر ملٌون دٌنار عراقً .
ثانٌا ً  -:المصادقة على مناقلة الفائش من مبالغ الشبكة الهاتفٌةة مةن تخصٌصةات ناحٌةة الحةر والبالالةة (  )1.472.000.000ملٌةارٌن
وأربعمائة وواحد وسبعون ملٌون دٌنار .
الى مشروع تؤهٌل شارع حً العامل جهةة حةً الٌرمةوك سةاٌد اإلٌةاب مةن إكسةاء وأرصةفة وكربسةتون الشةارع مةن كركةور الةى
نهاٌة شارع حً العامل .
ثالثةا ً  -:المصةةادقة علةةى مناقلةةة مبةةالغ طرٌةةق ام جمةةل البالالةةة ( ) 565.000.000خمسةةمائة وخمسةةة وسةةتون ملٌةةون دٌنةةار عراقةةً مةةن
تخصٌصات ناحٌة الجدول الالربً بطول ( )1كم الى طرٌق آلبو شباط .

رابعًا  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2سلـى انمــــشاس 105 -:

ربسٌخ انمـــشاس 2009 / 10 / 6 -:

يٕظٕع انمشاس  -:إَشبء زلؽخ رؼجئخ ٔلٕد

لشاس سلى (

105

) نغُخ 2009

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمةة فةً إقلةٌم رقةم  12لسةنة 1002م وقةرار المجلةس المةرقم ()24
لسنة .1002
وبنا ًء على ما جاء فً كتاب المدٌرٌة العامة لشرطة كرببلء المقدسة – قسم األشالال الهندسٌة ذي العدد  56220فً 1002/2/5
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الحادٌة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/20/6وباألغلبٌة المطلقة
اوالً -:الموافقة المبدئٌة علةى تخصةٌل قطعةة ارش بمسةاحة ( )1500م 1خةارج مركةز المدٌنةة وحسةب موافقةات مدٌرٌةة التخطةٌط
العمرانً ومدٌرٌة بلدٌة كرببلء ووفق الضوابط النافذة لوزارتً النفط والبٌئة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3سلـى انمــــشاس -:

106

ربسٌخ انمـــشاس 2009 / 10 / 6 -:

يٕظٕع انمشاس  -:يزُضِ احلغني انكجري انمؽؼخ  7/228و 6/سلٍى
 ) 106نغُخ 2009
لشاس سلى (
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء فً كتاب مدٌرٌة بلدٌة كرببلء – شعبة تنظٌم المدن ذي العدد ب 12013 /فً 1002/2/14
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الحادٌة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/20/6وباألغلبٌة المطلقة
اوالً  -:الموافقةةة علةةى نقةةل ملكٌةةة (  )32دونةةم مةةن القطعةةة المرقمةةة  7/112مقاطعةةة  6مخةةٌم مةةن ملكٌةةة وزارة التربٌةةة – المدٌرٌةةة
العامة لتربٌة كرببلء وتسجٌلها باسم مدٌرٌة بلدٌة كرببلء .
ثانٌا ً  -:على مدٌرٌة بلدٌة كرببلء توفٌر قطعة بدٌلة الى المدٌرٌة العامة لتربٌة كرببلء فً قضاء المركز وبنفس المساحة .

ثالثاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4سلـى انمــــشاس 107 -:

يٕظٕع انمشاس َ -:مم عٍؽشح ( ) 52

ربسٌخ انمـــشاس 2009 / 10 / 6 -:

لشاس سلى (  ) 107نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على الطلب المقدم من السادة أعضاء المجلس والبالغ عددهم (  )25خمسة عشر عضواً
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الحادٌة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/20/6وبإجماع الحاضرٌن.
اوالً -:الموافقة على نقل السٌطرة رقم ( )51اثنان وخمسون من مقرها الحالً قرب الوادي الى مقرها الجدٌد الذي انشةؤ حةدٌثا ً قةرب
منطقة گرٌط .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي مشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ (انضبٍَخ ٔانؼششٌٔ) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/10/13

 .1سلـى انمــشاس -:
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ربسٌخ انمـشاس 2009 /10 / 13 -:
لشاس سلى (

يٕظٕع انمشاس  -:حتٌٕم يجهغ

 ) 108نغُخ 2009

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7خامساًًً  ) 1/من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء فً كتاب لجنة اإلعمار والتخطٌط االستراتٌجً ذي العدد  2420فً 1002/2/13
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثانٌة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/20/23وبإجماع الحاضرٌن.
اوالً -:الموافقة على تحوٌل مبلغ وقدره ( ) 106.000.000مائتان وستة ملٌون دٌنار من وفرة مشروع ( نقل أبراج التعارش فً حً
اإلصبلح من جهة اإلسكان ) لصالح إدارة التنفٌذ المباشر لالر ش تنفٌذ مشروع خط نقل القدرة الكهربائٌة للمعامل التابعة الى
اإلدارة المحلٌة – إدارة التنفٌذ المباشر من الشارع العام ( كرببلء – عٌن التمر ) لالاٌة موقع معمل اإلسفلت وبطول 2600م .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2

ربسٌخ انمـشاس 2009 /10 / 13 -:
سلـى انمــشاس 109 -:
يٕظٕع انمشاس  -:إعزضًبس ٔحتغني اخلذيخ اذلبرفٍخ يف كشثالء

لشاس سلى (  ) 109نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء فً كتاب مكتب السٌد المحافظ ذي العدد  4421/11فً 1002/20/21
قةةةةرر مجلةةةةس محافظةةةةةة كةةةةرببلء المقدسةةةةةة فةةةةً جلسةةةةته االعتٌادٌةةةةةة (الثانٌةةةةة والعشةةةةةرون) المنعقةةةةدة بتةةةةةارٌخ 1002/20/23
وباألغلبٌة المطلقة على ما ٌلً-:
اوالً  -:الموافقةةة المبدئٌةةة علةةى أصةةل العةةرش المقةةدم مةةن قبةةل شةةركة ( سةةٌناتل ) لبلتصةةاالت لتقةةدٌم خةةدمات اتصةةاالت فةةً المحافظةةة
وحسب المواصفات القٌاسٌة العالمٌة .
ثانٌا  :تعدٌل الفقرة ( )4على أن تكون نسبة األرباح ( ) %10الى السلطة المحلٌة وحسب آاللٌة القانونٌة المتبعة .

ثالثاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربسٌخ انمـشاس 2009 /10 / 13 -:
 .3سلـى انمــشاس 110 -:
يٕظٕع انمشاس  -:ادلصبدلخ ػهى اخلؽخ ادلغزًشح يف ػبو 2009و إىل ػبو  2010و

) نغُخ 2009

لشاس سلى ( 110
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7خامسا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء فً مطالعة مدٌرٌة التخطٌط والمتابعة بتارٌخ  1002/20/21والمسطر علٌها هام السٌد المحافظ
قةةرر مجلةةس محافظةةة كةةرببلء المقدسةةة فةةً جلسةةته االعتٌادٌةةة (الثانٌةةة والعشةةرون) المنعقةةدة بتةةارٌخ  1002/20/23وبإجمةةاع
الحاضرٌن.
اوالً -:المصادقة على الخطة المستمرة فً عام 1002م الى عام 1020م وكما موضح بالكشوفات المرفقة طٌا ً...

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربسٌخ انمـشاس 2009 /10 / 13 -:
 .4سلـى انمــشاس 111 -:
يٕظٕع انمشاس  -:صٌبدح األعش انٍٕيً نؼًبل انزُظٍفبد يف ادلخزرب اإلَشبئً

) نغُخ 2009

لشاس سلى ( 111
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء فً كتاب مكتب السٌد المحافظ ذي العدد  4361/11فً 1002/20/6
قةةرر مجلةةس محافظةةة كةةرببلء المقدسةةة فةةً جلسةةته االعتٌادٌةةة (الثانٌةةة والعشةةرون) المنعقةةدة بتةةارٌخ  1002/20/23وبإجمةةاع
الحاضرٌن.
اوالً -:الموافقة على زٌادة األجر الٌومً لعمال التنظٌفات العاملٌن فً المختبر اإلنشائً /كرببلء والبالغ عةددهم ( )13فقةط ثبلثةة
وعشرون عامل من مبلغ ( )7.000فقط سبعة أالف دٌنةار الةى مبلةغ (  )20.000عشةرة أالف دٌنةار للٌةوم الواحةد علةى أن
تصرف الزٌادة من مبالغ مشارٌع تنمٌة األقالٌم .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5سلـى انمــشاس -:

112

ربسٌخ انمـشاس 2009 /10 / 13 -:

يٕظٕع انمشاس  -:يذ شجكخ يبء ؽً انعجبغ يف لعبء اذلُذٌخ
لشاس سلى (  ) 112نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

إستناداً إلحكام المادة ( / 7خامساً ) 1/من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء فً كتاب لجنة اإلعمار والتخطٌط االستراتٌجً ذي العدد  2450فً 1002/2/22
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثانٌة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/20/23وبإجماع الحاضرٌن.

اوالً -:الموافقة على مناقلة المبلغ الفائش من ( مشروع زٌادة طول هٌكل السحب لمجمع مةاء الطبةر) وقةدره ()10.251.000
عشرون ملٌون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف دٌنار الى (مشروع مد شبكة ماء حً الضباط فً قضاء الهندٌة ) .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.6

سلـى انمــشاس  113 -:ربسٌخ انمـشاس  2009 /10 / 13 -:يٕظٕع انمشاس  -:إثبدح انكالة انغبئجخ
لشاس سلى (

113

) نغُخ 2009

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء فً كتاب مكتب السٌد المحافظ ذي العدد خ 4334 /فً 1002/20/6
قرر مجلس محافظة كةرببلء المقدسةة فةً جلسةته االعتٌادٌةة (الثانٌةة والعشةرون) المنعقةدة بتةارٌخ  1002/20/23وبإجمةاع الحاضةرٌن
على ما ٌلً -:

اوالً  -:الموافقة على تخصٌل مبلغ وقدره ( )60.000.000ستون ملٌون دٌنار ومن مبالغ وفرة مشارٌع تنمٌة األقالٌم
إلبادة الكبلب السائبة فً محافظة كرببلء المقدسة ووفق الشروط المتبعة فً التخصٌل السابقة لنفس الموضوع
وعلى النحو التالً -:
أ ٌ .خصل مبلغ وقدره (  )20.000فقط عشرة آالف دٌنار عن كل كلب أنثى .
بٌ .خصل مبلغ وقدره (  )6000فقط ستة آالف دٌنار عن كل كلب ذكر .
ثانٌا  -:تشكٌل لجنة من قبل السٌد المحافظ لمتابعة الموضوع أعبله وعلى أن تكون كل العملٌة مسجلة ومصورة فً قرل
( )C.Dومن الدوائر التالٌــــة -:
أ  .مدٌرٌة بٌئة كرببلء .
ب .المدٌرٌة العامة لشرطة كرببلء.
ج .المستشفى البٌطري فً كرببلء .
د .دائرة الرقابة الصحٌة فً رئاسة صحة كرببلء .
هـ  .مدٌرٌة بلدٌة كرببلء .

ثالثاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7سلـى انمــشاس 114 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 /10 / 15 -:

يٕظٕع انمشاس  -:إلبنخ يذٌش يذٌشٌخ ادلؼهٕيبد انٕؼٍُخ يف كشثالء ادلمذعخ
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (

114

) نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وعلى خلفٌة األحداث اإلجرامٌة األخٌرة التً استهدفت مدٌنة كرببلء المقدسة بتارٌخ 1002/20/24
وبعد استعراش ألداء األجهزة األمنٌة وتقٌٌم نشاطها وفاعلٌتها ولوضوح ضعف فً أداء مدٌرٌة المعلومات الوطنٌة
فً المحافظة وعدم كفاءة مدٌرها .
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته الطارئة (الرابعة) المنعقدة بتارٌخ  1002/20/25وبإجماع الحاضرٌن .
اوالً -:إقالة السٌد ( رحمن عبد الجبار عبد سلمان ) مدٌر مدٌرٌة المعلومات الوطنٌة فً محافظة كرببلء المقدسة من
منصبـه .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8سلـى انمــشاس -:

115

ربسٌخ انمـشاس 2009 /10 / 13 -:

يٕظٕع انمشاس  -:اَزخبثبد اجلًؼٍبد انفالؽٍخ

لشاس سلى (  ) 115نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على النقاشات التةً أبةداها أعضةاء المجلةس وبحضةور السةٌد المحةافظ بخصةول موضةوع االنتخابةات التةً أجراهةا الةبعش
التحاد الجمعٌات الفبلحٌة -:
قةةرر مجلةةس محافظةةة كةةرببلء المقدسةةة فةةً جلسةةته االعتٌادٌةةة (الثانٌةةة والعشةةرون) المنعقةةدة بتةةارٌخ  1002/20/23وبإجمةةاع
الحاضرٌن.

اوالً -:اعتبار االنتخابات التً أجرٌت غٌر شرعٌة وعدم االعتراف بها وبنتائجها كونها غٌر منضبطة مع الشكلٌة القانونٌة
والضوابط والشروط النافذة إضافة أنها تمت بصورة سرٌة غٌر شفافة وغٌر عادلة .
ثانٌاً -:توجٌه المصارف كافة بعدم صرف وتحرٌر أٌة أموال تابعة التحاد الجمعٌات الفبلحٌة لحٌن حسم الموضوع
وبالطرٌقة القانونٌة المقرة .
ثالثاً -:تشكٌل لجنة خماسٌة تمثل مجلس المح افظة والسٌد المحافظ وممثل مكتب األمم المتحدة ووحدة المشاركة الجماهٌرٌة
إضافة الى السلطة القضائٌة للتحضٌر لبلنتخابات وفق القانون وإجراء تحقٌقا ً بمبلبسات االنتخابات غٌر الشرعٌة
التً أجرٌت سابقا ً وخبلل فترة أقصاها أسبوع من تارٌخ كتابنا هذا .
رابعاً -:من االلتزام أن ال ٌكون المرشح مشموالً بإجراءات المنع من الترشٌح من قبل هٌئة المسائلة والعدالة .

خامسا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .9سلـى انمــشاس  116 -:ربسٌخ انمـشاس  2009 /10 / 13 -:يٕظٕع انمشاس  -:دػى األدثبء ٔادلضمفني

لشاس سلى (  ) 116نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء فً بالمطالعة المقدمة من قبل د .عقٌل محمود الخزعلً مسإول العبلقات العامة فً المجلس
و د .سلمٌة سلطان نور رئٌسة لجنة الثقافة واإلعبلم فً المجلس .
قةةرر مجلةةس محافظةةة كةةرببلء المقدسةةة فةةً جلسةةته االعتٌادٌةةة (الثانٌةةة والعشةةرون) المنعقةةدة بتةةارٌخ  1002/20/23وباإلجمةةاع
الحاضرٌن على ما ٌلً -:
اوالًٌ -:تحمةةةل مجلةةةس المحافظةةةة تكةةةالٌف االحتفةةةال السةةةنوي التحةةةاد األدبةةةاء – فةةةرع كةةةرببلء المقدسةةةة وبمبلةةةغ ال ٌتعةةةدى
الـ ( )2.000.000الملٌون دٌنار فقط .
ثانٌ ةاً -:إقامةةة المجلةةس المةةوقر الحتفةةال ومهرجةةان سةةنوي لئلبةةداع األدبةةً والفنةةً والثقةةافً ٌةةتم مةةن خبللةةه االحتفةةاء بالمبةةدعٌن
وتكرٌمهم واستعراش لنتاجاتهم الفنٌة واألدبٌة والثقافٌة وبمبلغ ال ٌتعدى الـ ( )10.000.000العشرون ملٌون دٌنارفقط .
ثالثاً -:تكفل المجلس بدعم األمسٌات األسبوعٌة المقامة على أروقة اتحاد األدباء وبمبلغ ال ٌتعدى الـ ( )2.000.000الملٌون دٌنار
رابعةاً -:مسةاهمة المجلةةس بطبةع النتاجةةات والمإلفةات الثقافٌةةة واألدبٌةة ألدبةاء ومثقفةةً المحافظةة وبمبلةةغ ال ٌتجةاوز الةةـ ()500.000
الخمسمائة ألف دٌنار شهرٌا ً فقط .
خامساًٌ -:شترط أن تتم اإلشارة الى مجلس المحافظة الموقر فً البلفتات النتاجات المصّدرة .
سادساً -:دعم مجلة أبواب التً تصدر من اتحاد األدباء بمبلغ قدره ( )4.000.000أربعة مبلٌٌن دٌنار سنوٌا ً .
سابعاً - :تكون الصرفٌات أعبله من اإلٌراد العام للمجلس وعلى أن تسدد بوصوالت رسمٌة وحسب السٌاقات الحسابات القانونٌة المتبعة
ثامناً -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.10

سلـى انمــشاس 117 -:

ربسٌخ انمـشاس  2009 /10 / 13 -:يٕظٕع انمشاس  -:رصٍُغ كشفبَبد

) نغُخ 2009

لشاس سلى ( 117
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7خامساً ) 1/من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء فً كتاب مكتب السٌد المحافظ ذي العدد  4505/11فً 1002/20/21
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثانٌة والعشرون) الم نعقدة بتارٌخ  1002/20/23وبإجماع الحاضرٌن

اوالً -:الموافقة على مناقلة مبلغ وقدره ( )2.400.000.000ملٌار وأربعمائة ملٌون دٌنار الفقرة الثالثة من مشروع تؤهٌل
مدخل كرببلء الهندٌة من الخطة المصادق علٌها اإلضافٌة لعام  1002م وكما ورد فً مطالعة السٌد معاون المحافظ
للشإون الفنٌة والمإرخة بتارٌخ فً  1002/20/21المرفقة طٌا ً من ( مشروع تطوٌر شارع من فلكة الحكٌم الى محطة
واحد حزٌران ) حٌث أن المشروع قد تم تؤجٌله كون البلدٌة فاتحت الوزارة إلعداد تصمٌم مجسر فً ساحة الحكٌم
الى ( مشروع تصنٌع كرفانات ) .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.11

سلـى انمــشاس -:

118

ربسٌخ انمـشاس 2009 /10 / 13 -:

يٕظٕع انمشاس  -:إَشبء رلًؼبد صؾٍخ ٔخذيٍخ
لشاس سلى (

118

) نغُخ 2009

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء فً كتاب مكتب السٌد المحافظ ( السري) ذي العدد  357فً 1002/20/2
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثانٌة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/20/23وبإجماع الحاضرٌن.

اوالً -:الموافقة على إنشاء مجمعات صحٌة وخدمٌة فً أسفل األرش للقطعة الكائنة فً ساحة المٌدان القدٌم وعلى ان
ٌبقى سطح األرش منطقة خضراء شرٌطة أن تكون عائدٌه األرش الى مدٌرٌة بلدٌة كرببلء المقدسة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربثغ اىل يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ ( انؼششٌٔ) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/9/29

سلـى انمــشاس -:

119

ربسٌخ انمـشاس -:2009 / 9 / 29 - :

يٕظٕع انمشاس  -:رأٍْم ٔؽذح أيشاض اجلٓبص اذلعًً ٔششاء أفالو جلٓبصي انشَني ٔادلفشاط
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (

 ) 119نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتب رئاسةة صةحة كةرببلء ذي العةددٌن (  567فةً )1002/7/30و ( 672فةـً  )1002/2/23وملحقةه ( 702
فـــً . )1002/20/7
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (العشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/2/12وبإجماع الحاضرٌن.
على ما ٌلً -:
أوالً  :الموافقة على تخصٌل مبلغ وقدره ( ) 52.173.027فقط واحد وخمسون ملٌون ومائتان وثبلثةة وسةبعون الةف وسةبعة عشةر
دٌنار من اإلٌراد العام للمجلس وذلك لتؤهٌل وحدة أمراش الجهاز الهضمً فً مستشةفى الحسةٌن  وحسةب الكشةف المرفةق
بالكتاب أعبله ما عدا الفقرة ( )22وحسب الضوابط الحسابٌة القانونٌة المتبعة.
ثانٌا ً  :الموافقة على تخصٌل مبلغ وقدره (  )27.700.000فقط سبعة عشر ملٌون وسبعمائة الةف دٌنةار مةن اإلٌةراد العةام للمجلةس
وذلك لشراء األفبلم الخاصة بجهازي الرنٌن والمفراس وحسب الضوابط الحسابٌة القانونٌة المتبعة.

ثالثاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ (انضبنضخ ٔانؼششٌٔ) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/10/20

 .2سلـى انمــشاس 121 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 /10 / 20 -:

يٕظٕع انمشاس  -:إَشبء رلًغ عكًُ نزٔي انشٓذاء

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

121

لشاس سلى (

) نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء فً كتاب مإسسة الشهداء ذي العدد  2142فً 1002 /2/2
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثالثة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/20/10وبإجماع الحاضرٌن
اوالً -:الموافقة على تخصٌل التصمٌم ( 704أ ) إلنشاء مجمع سكنً لذوي الشهداء فً المحافظة.

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1سلـى انمــشاس -:

122

ربسٌخ انمـشاس 2009 /10 / 20 -:

يٕظٕع انمشاس  -:إػبدح انُظش ثبإلعبصاد ادلًُٕؽخ نهًغزضًشٌٍ

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (

122

) نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب هٌئة االستثمار ذي العدد  225فــــــــــً 1002 /2/14
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثالثة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ 1002/20/10
الحاضرٌن على ما ٌلً -:
اوالً  :تكلٌف لجنة المراقبة على االستثمار بإعادة النظر باإلجازات الممنوحة للمستثمرٌن .
ثانٌا ً  :عقد لقاء مشترك مع هٌئة االستثمار لالرش الوصول إلى آلٌة لتحدٌد نوع الفرل االستثمارٌة المعروضة .

وبإجماع

ثالثاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.3

سلـى انمــشاس -:

123

ربسٌخ انمـشاس 2009 /10 / 20 -:

يٕظٕع انمشاس  -:ختٌٕم سئبعخ اجملهظ ٔجلُخ انصؾخ
لشاس سلى (

123

) نغُخ 2009

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وفً حالة وقوع حالة وبائٌة طارئة ال قدر هللا من جراء مرش انفبلونزا الخنازٌر أو غٌرها .
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثالثة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/20/10وبإجماع الحاضرٌن

اوالً -:تخوٌل رئاسة المجلس ولجنة الصحة بتالطٌة كافة النفقات فً حالة حدوث حالـــة وبائٌــــة طارئـــة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االعزضُبئٍخ ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/10/22

 .1سلـى انمــشاس -:
يٕظٕع انمشاس -:

124

ربسٌخ انمـشاس 2009 /10 / 22 -:

يششٔع ثٍٕد ٔاؼئخ انكهفخ

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (

124

) نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب محافظة كرببلء المقدسة – مكتب معاون المحافظ للشإون الفنٌة ذي العدد  675فً 1002/20/12
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االستثنائٌة المنعقدة بتارٌخ  1002/20/11وبإجماع الحاضرٌن .
اوالً -:المصادقة على إحالة مشروع بناء بٌوت واطئة الكلفة على شركة ( دار الالدٌر للمقاوالت العامة المحدودة ) وبسعر
(  ) 27.100.000فقط سبعة عشر ملٌون ومائتان ألف دٌنار للوحدة السكنٌة الواحدة وبمدة (  ) 6ستة أشهر على أن ٌتم تنفٌذ
إنشاء الدور باألعداد الممكنة ضمن الكلفة الكلٌة المخصصة للمشروع والبالالة (  )27.100.000.000سبعة عشر ملٌار ومائتان
ملٌون دٌنار مع قٌام الشركة بتنفٌذ الخدمات الخاصة بالمشروع واألبنٌة الخدمٌة المطلوب إنشائها والمذكورة بالكشف المعد من
قبل اللجنة المشكلة ( الدكتور المهندس رسول عبود حسن والمهندس االستشاري جاسم محمد عبود والمهندس علً عبد الحسٌن )
وبدون المطالبة بؤي مبالغ إضافٌة وبذلك تكون الشركة ملزمة بتنفٌذ ( ) 2000ألف وحدة سكنٌة مع الخدمات المذكورة وحسب
المواصفات والكشف والمخطط المرفق لوحدة سكنٌة واحدة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2سلـى انمــشاس -:

 125ربسٌخ انمـشاس 2009 /10 / 22 -:

يٕظٕع انمشاس  -:ادلٕافمخ ادلجذئٍخ ػهى إَشبء يؽبس ػٌٕ
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (

125

) نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وتؤكٌداً على قرارنا السابق ذي الرقم ( )21والصادر بالعدد  123/1/27فــــــــــــً 1002/2/26
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االستثنائٌة المنعقدة بتارٌخ  1002/20/11وبإجماع الحاضرٌن .
اوال -:الموافقة المبدئٌة على إنشاء مطار عون  وعرضه كفرصة استثمارٌة وعلى أن تتولى هٌئة االستثمار فً كرببلء المقدسة
التروٌج لهذه الفرصة فً وسائل اإلعبلم والقنوات الفضائٌة وتسلم خبلصة للعروش المقدمة وفق اآللٌة والضوابط القانونٌة
واألنظمة النافذة المتبعة لدى الهٌئـــــة خبلل فترة شهر من تارٌخ قرارنا هذا ...

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زل بفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ (انشاثؼخ ٔانؼششٌٔ) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/10/27
ربسٌخ انمـشاس 2009 /10 / 27 -:
 .1سلـى انمــشاس 126 -:
يٕظٕع انمشاس  -:ثُبء رلًٕػخ صؾٍخ دلشلذ انغٍذ امحذ ثٍ ْبشى 
لشاس سلى (  ) 126نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب مجلس قضاء عٌن التمر ذي العدد  424فـــــــــــً1002/20/22

قرر مجلس محافظة كرببل ء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الرابعة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/20/17بإجماع الحاضرٌن .

اوالً -:الموافقة على تخصٌل مبلغ وقدره ( ) 42.500.000فقط تسعة وأربعون ملٌون وخمسمائة الف دٌنار ومن
اإلٌراد العام للمجلس وذلك لتنفٌذ الكشف التخمٌنً الخال لبناء مجموعة صحٌة فً مزار السٌد احمد بن هاشم  على
أن ٌسدد المبلغ ٌاٌصاالت رسمٌة أصولٌة وحسب الضوابط القانونٌة الحسابٌة المتبعة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربسٌخ انمـشاس 2009 /10 / 27 -:
 .2سلـى انمــشاس 127 -:
يٕظٕع انمشاس  -:صٍبَـــخ زلٕنــــخ
لشاس سلى (  ) 127نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب قسم التقاعد والضمان االجتماعً للعمال  /كرببلء ذي العدد  2451فـــــــــــً1002/20/22
وكتاب مدٌرٌة توزٌع كهرباء كرببلء ذي العدد  3432/2/2/1فً 1002/6/7
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الرابعة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/20/17باألغلبٌة المطلقة .

اوالً -:الموافقة على تخصٌل مبلغ قدره ( )2.130.000فقط تسعة مبلٌٌن ومائتان وثبلثون ألف دٌنار ومن اإلٌراد العام
للمجلس وذلك لتسدٌد كلفة عطب المحولة التً تالذي مجمع دوائر العمل والشإون االجتماعٌة فً كرببلء المقدسة وعلى
أن ٌسدد المبلغ بإٌصاالت رسمٌة أصولٌة وحسب الضوابط القانونٌة الحسابٌة المتبعـــــة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 128ربسٌخ انمـشاس 2009 /10 / 27 -:
 .3سلـى انمــشاس -:
يٕظٕع انمشاس  -:عشٌذح انٕلبئغ انكشثالئٍخ
لشاس سلى (  ) 128نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

إستناداً إلحكام المادة ( / 7فقرة ً ) 21من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بتقرٌر اللجنة المشكلة باألمر اإلداري المرقم  622فً 1002/20/22ذي العدد  63فــً1002/20/25
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الرابعة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/20/17بإجماع
الحاضرٌن  .على ما ٌلً -:
اوالً -:إبقاء جرٌدة كرببلء الٌوم كصحٌفة محلٌة صادرة من مجلس المحافظة لتمثٌل مساحة دعم ألقبلم األدباء والمثقفٌن
والصحفٌٌن وموئل حرٌة اكبر للتعبٌر عن أرائهم إضافٌة إلى برنامجها األساسً فً تالطٌة النشاطات المحلٌة الرسمٌة .
ثانٌاً -:إ صدار جرٌدة شهرٌة رسمٌة باسم مجلس المحافظة وبموجب المادة (  )21 / 7من قانون ( )12لسنة  1002تسمى
بـ ( الوقائع الكرببلئٌة ) تنشر فٌها التشرٌعات المحلٌة والقرارات الصادرة من مجلس المحافظة كمإسسة تمثٌلٌة
رسمٌة تمارس دورا تشرٌعٌا ورقابٌا .
ثالثاً -:تعتبر الق رارات المحلٌة الصادرة من المجلس نافذة حٌن صدورها من المجلس وورودها إلى السلطات المحلٌة المختصة
رابعاً -:تنشر قرارات المجلس فً جرٌدة كرببلء الٌوم على أن تكون الصٌالة الرسمٌة النهائٌة هو ما منشور فً جرٌدة
الوقائع الكرببلئٌة .
خامساً -:تشكل لجنة إلعداد جرٌدة الوقائع الكرببلئٌة برئاسة أمانة سر المجلس وعضوٌة كل من د .عقٌل محمود الخزعلً
و د .علً عبد الفتاح الحسناوي و د .سلٌمة سلطان نور والسٌد حسٌن شدهان العبودي تتمثل مهامها بما ٌلً -:
أ .الصٌاغة القانونٌة للقرارات والتشرٌعات .
ب .الصٌاغة اللالوٌة .
ج .اإلخراج الفنً .
سادسا ًٌ .تولى الكادر الفنً لجرٌدة كرببلء الٌوم تنضٌد وطبع وتوزٌع جرٌدة الوقائع الكرببلئٌة وتحت إشراف مباشر من
لجنة اإلعداد .

سابعاً -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ (اخلبيغخ ٔانؼششٌٔ) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/11/3

 .3سلـى انمــشاس -:
يٕظٕع انمشاس -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 /11 / 3 -:
129
ؽعٕس إعزًبػبد

 ) 129نغُخ 2009
لشاس سلى (
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة (  /1ثانٌا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب مجلس النواب  /لجنة األقالٌم والمحافظات غٌر المرتبطة بإقلٌم ذي العدد ل ظ  152فً 1002/20/4
وكتاب مجلس النواب  /الدائرة البرلمانٌة  /قسم مكاتب المحافظات  /مكتب كرببلء المقدسة ذي العدد ق  334 /فً 1002/20/4
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الخامسة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/22/3وبإجماع الحاضرٌن .
على ما ٌلً -:
اوالً -:الموافقة على حضور ممثل مكتب مجلس النواب  /لجنة األقالٌم والمحافظات غٌر المرتبطة بإقلٌم جلسات مجلس المحافظة
االعتٌادٌة العلنٌة والتً تعقد ٌوم الثبلثاء من كل أسبوع .
ثانٌاً -:الموافقة على تزوٌد مجلس النواب  /الدائرة البرلمانٌة  /قسم مكاتب المحافظات  /مكتب كرببلء المقدسة بمقررات جلسات
المجلس منذ انعقاد الجلسة األولى ولالاٌة أخر جلسة .

ثالثاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربسٌخ انمـشاس 2009 /11 / 3 -:
130
 .4سلـى انمــشاس -:
يٕظٕع انمشاس  -:رلًغ ارصبالد ٔثشٌذ عٍذ انشٓذاء ٔثذانخ اخلرياد
لشاس سلى (  ) 130نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م وقرار المجلس المرقم ()24
لسنة . 1002
و كتاب مدٌرٌة االتصاالت وبرٌد كرببلء  /الشعبة القانونٌة ذي العدد  2054/فً 1002/20/12
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الخامسة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/22/3وباألغلبٌة المطلقة.
الموافقة على ما ٌلً وقدر تعلق األمر بنا.
اوالً -:تخصٌل العقار المرقم  62 /2224/3جزٌرة لتشٌٌد مجمع اتصاالت وبرٌد سٌد الشهداء علٌه.
ثانٌاً -:العقار المرقم  2012/5الطرفانٌة إلنشاء بناٌة بدالة الخٌرات علٌه.

ثالثاً -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربسٌخ انمـشاس 2009 /11 / 3 -:
131
 .2سلـى انمــشاس -:
يٕظٕع انمشاس  -:إنغبء انفمشح انضبٍَخ يٍ لشاسَب ادلشلى  75نغُخ 2009

لشاس سلى (  ) 131نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الخامسة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/22/3وباألغلبٌة المطلقة .
اوالً -:إلالاء الفقرة الثانٌة من قرارنا المرقم ( )75فـــــــــــً  1002 / 2 / 15وإرجاع المبلغ إلى اإلٌراد العام للمجلس .

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربسٌخ انمـشاس 2009 /11 / 3 -:
 .9سلـى انمــشاس 132 -:
يٕظٕع انمشاس  -:يششٔع ثٍٕد ٔاؼئخ انكهفخ
لشاس سلى (  ) 132نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة (  / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبما إن مجلس المحافظة لٌس من اختصاصه المصادقة على إحالة المشارٌع فهذا من اختصال السٌد المحافظ .
وألهمٌة المشروع ولمساسه بالشرٌحة الفقٌرة من أبناء المحافظة .
قةةةةةرر مجلةةةةةةس محافظةةةةةةة كةةةةةرببلء المقدسةةةةةةة فةةةةةةً جلسةةةةةته االعتٌادٌةةةةةةة (الخامسةةةةةةة والعشةةةةةرون) المنعقةةةةةةدة بتةةةةةةارٌخ 1002/22/3
وبإجماع الحاضرٌن .
اوالً -:الموافقة على تسرٌع اإلجراءات التنفٌذٌة النجاز مشروع بٌوت واطئة الكلفة وحسب التعلٌمات النافذة .

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ (انغبدعخ ٔانؼششٌٔ) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/11/10

ربسٌخ انمـشاس 2009 /11 / 10 -:
 .5سلـى انمــشاس 133 -:
يٕظٕع انمشاس  -:ششاء يُظٕيخ اَرتَذ ٔأعٓضح دلشكض األيٍ انٕؼًُ
لشاس سلى (  ) 133نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

إستناد ًا إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب مركز األمن الوطنً فً كرببلء المقدسة ذي العدد  2674فــــــــــــً 1002/22/2

قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السادسة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ 1002/22/20وبإجماع الحاضرٌن

اوالً -:الموافقة على تخصٌل مبلغ وقدره (  )22.000.000فقط ثمانٌة عشر ملٌون دٌنار ومن اإليراد العام للمجلس وذلك
لشراء منظومة انترنت واألجهسة الملحقة بها كما مبٌن بالقائمة المرفقة طٌا ً وعلى أن ٌسدد المبلغ بإٌصاالت رسمٌة وحسب
الضوابط الحسابٌة والقانونٌة المتبعة.

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربسٌخ انمـشاس 2009 /11 / 10 -:
 .6سلـى انمــشاس 134 -:
يٕظٕع انمشاس  -:األشـــغبس انعٕئٍــــخ
لشاس سلى ( ) 134نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7خامساً )1/من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب مدٌرٌة بلدٌة كرببلء ذي العدد  14765فــــــــــــً 1002/22/ 2
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السادسة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/22/20باألغلبٌة المطلقة
اوالً -:الموافقة على مناقلة مبلغ وقدره ( )500.000.000فقط خمسمائة ملٌون دٌنار من أصل المبلغ المخصل الى مشروع ( تؤهٌل
الحدائق العامة ) وحسب قرارنا السابق المرقم ( ) 74فً 1002/2/15والصادر بالعدد  277/1/27فــً  1002/2/17إلى
شراء أشجار ضوئٌة تابعة إلى قسم تؤهٌل الحدائق العامة وذلك إلعطاء المدٌنة الجمالٌة والمنظر البلئق للمدٌنة كرببلء المقدسة

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربسٌخ انمـشاس 2009 /11 / 10 -:
 .7سلـى انمــشاس 135 -:
يٕظٕع انمشاس  -:يُبلهخ األَبثٍت انفبئعخ يٍ احلً انؼغكشي
لشاس سلى ( ) 135نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

إستناداً إلحكام المادة (/ 7خامساً )1/من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب لجنة اإلعمار والتخطٌط االستراتٌجً ذي العدد  2225فــــــــــــً 1002/22/4

قرر مجلس م حافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السادسة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ 1002/22/20وبإجماع الحاضرٌن
اوالً -:الموافقة على مناقلة كمٌة األنابٌب الفائضة من مشروع (تبدٌل وتوسٌع شبكة الماء الصافً فً الحً العسكري قطاع
25و )22إلى (شبكة ماء الحً العسكري القطاع .)23

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربسٌخ انمـشاس 2009 /11 / 10 -:
 .8سلـى انمــشاس 136 -:
يٕظٕع انمشاس  -:يُبلهخ يجهغ
لشاس سلى (  ) 136نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

إستناداً إلحكام المادة(/7خامسا ً  )1/من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب مجلس إدارة قضاء عٌن التمر ذي العدد  504فــــــــــــً1002/20/11

قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السادسة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ 1002/22/20وباالغلبٌة المطلقة.
اوالً -:الموافقةةة علةةى إجةةراء مناقلةةة المبةةالغ المخصصةةة لبنةةاء جنةةاح فةةً مدرسةةة المرتضةةى االبتدائٌةةة والبالالةةة ( )210.000.000مائةةة
وعشةرون ملٌةون دٌنةةار لعةدم إمكانٌةة هةةدم الصةحٌات القدٌمةة لمبلصةةقتها للصةفوف إلةى بنةةاء جنةاح فةً ثانوٌةةة الواحةة الخضةةراء
للبنات .

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربسٌخ انمـشاس 2009 /11 / 10 -:
 .9سلـى انمــشاس 137 -:
يٕظٕع انمشاس  -:يُبلهخ يششٔع رلًغ يبء
لشاس سلى ( ) 137نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

إستناداً إلحكام المادة ( / 7خامسا ً  ) 1/من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب محافظة كرببلء – مكتب السٌد المحافظ ذي العدد  3512/11فــــــــــــً1002/2/13

قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السادسة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/22/20باألغلبٌة المطلقة.
اوالً -:الموافقة على مناقلة مشروع ماء سعة 24م / 3ساعة من منطقة البهادري إلى منطقة الصةبلمٌة وتنفٌةذه بؤسةلوب التنفٌةذ المباشةر
من قبل مدٌرٌة ماء كرببلء وحسب الضوابط والتعلٌمات النافذة .

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربسٌخ انمـشاس 2009 /11 / 10 -:
 .10سلـى انمــشاس 138 -:
اخلضاٌ انؼبيل يف َبؽٍخ احلغٍٍُخ
يٕظٕع انمشاس -:

 ) 138نغُخ 2009
لشاس سلى (
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م وقرار المجلس المرقم ()24
لسنة  . 1002وكتاب مدٌرٌة ماء كرببلء المقدسة ذي العدد  20221فــــــــــــً 1002/22/4
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السادسة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/22/20باألغلبٌة المطلقة
اوالً -:الموافقة على تخصٌل جزء من القطعة المرقمة  2/2مقاطعة  14ابةو زرنةت وبمسةاحة ( )50x50م 1دونةم واحةد ألجةل إقامةة
الخزان العالً فً ناحٌة الحسٌنٌة وهو من مواقع مشروع كرببلء الموحد.

ثانٌا ً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربسٌخ انمـشاس 2009 /11 / 10 -:
 .11سلـى انمــشاس 139 -:
يٕظٕع انمشاس  -:حتصٍم ادلٕاسد ادلبنٍخ نهًؾبفظخ
لشاس سلى (  ) 139نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة (  / 44الفقرات  1و 3و 4و )5من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السادسة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ 1002/22/20وبإجماع الحاضرٌن
تكلٌف السٌد المحافظ بإعداد دراسة حول آلٌة تحصٌل وتموٌل المٌزانٌة المحلٌة من المةوارد أدنةاه واألفةق الزمنةً لبةدء التنفٌةذ وكٌفٌةة
إنفاقها وأبواب الصرف وآلٌاته -:
اوالً -:اإلٌرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التً تقدمها والمشارٌع االستثمارٌة التً تقوم بها .
ثانٌاً -:اإلٌرادات المتحصلة من الرسوم والالرامات المحلٌة المفروضة وفقا ً للدستور والقوانٌن االتحادٌة النافذة .
ثالثاً -:التبرعات والهبات التً تحصل علٌها المحافظة بما ال ٌتعارش مع الدستور والقوانٌن االتحادٌة النافذة .
رابعاً -:اإلٌرادات المتحصلة من بدالت بٌع وإٌجار أموال الدولة المنقولة وغٌر المقولة وفقا ً لقانون بٌع وإٌجةار أمةوال الدولةة والقةوانٌن
األخرى النافذة
خامسا ً  -:تقدم الدراسة خبلل أسبوعٌن من تارٌخ قرارنا أعبله .

سادساً -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربسٌخ انمـشاس 2009 /11 / 10 -:
140
 .12سلـى انمــشاس -:
يٕظٕع انمشاس  -:يؼبيم انؽبثٕق
لشاس سلى (  ) 140نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب مدٌرٌة التخطٌط العمرانً ذي العدد  1422فــــــــــــً  1002/20/7والمعطوف على كتاب
الشركة العامة للمسح الجٌولوجً والتعدٌن ذي العدد  6154فً 1002/2/2
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السادسة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ 1002/22/20وبإجماع الحاضرٌن

اوالً -:إعادة إجراء الفحوصات والنمذجة لتربة الموقع المإشر لمعامل الطابوق الجدٌد وعند احد المختبرات الرسمٌة ومن
اإلٌراد العام للمجلس للنظر فً مدى تطابق النتائج مع الفحوصات التً أجرتها دائرة المسح الجٌولوجً والدوائر
المختصة فً وزارة الصناعة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلـى انمــشاس -:

141

ربسٌخ انمـشاس 2009 /11 / 10 - :

يٕظٕع انمشاس  -:اعزغٕاة لبئًمبو لعبء ادلشكض
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى (

141

) نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة ( ) 23من النظام الداخلً لمجلس محافظة كرببلء المقدسة .
وبنا ًء على الطلب المقدم من قبل ثلث أعضاء المجلس والمتضمن طلب استجواب السٌد ثامر القزوٌنً قائمقام قضاء المركز

اوالً -:قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (السادسة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/22/20باألغلبٌة المطلقة .

الموافقة على استجواب السٌد ثامر القزوٌنً قائمقام قضاء المركز .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ انؽبسئخ ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/11/19
ربسٌخ انمـشاس 2009 /11 / 19 -:

سلـى انمــشاس 142 -:

يٕظٕع انمشاس  -:رؼٍني انغٍذ ؼبئف ػهً ػجذ احلغني

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى ( 142

) نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  / 5ثانٌا ً ) من قانون االستثمار المرقم  23لسنة 1006
وبنا ًء على المطالعة المقدمة من لجنة مراقبة االستثمار.
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته الطارئة المنعقدة بتارٌخ 1002/22/22وبإجماع الحاضرٌن .
اوالً -:تعٌٌن السٌد طائف علً عبد الحسٌن عضواً فً هٌئة استثمار محافظة كرببلء المقدسة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلـى انمــشاس -:

143

ربسٌخ انمـشاس 2009 /11 / 19 -:

يٕظٕع انمشاس  -:رُصٍت َبئت سئٍظ ٍْئخ االعزضًبس

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .

لشاس سلى ( 143

) نغُخ 2009

إستناداً إلحكام المادة (  / 5ثانٌا ً ) من قانون االستثمار المرقم  23لسنة 1006
والحاقا ً بقرارنا المرقم (  ) 241فــــــــــــــــــــً 1002/22/22
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته الطارئة المنعقدة بتارٌخ 1002/22/22وبإجماع الحاضرٌن .
اوالً -:تنصٌب السٌد طائف علً عبد الحسٌن نائب رئٌس هٌئة استثمار محافظة كرببلء المقدسة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ (انضبيُخ ٔانؼششٌٔ) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/11/24

 .1سلـى انمــشاس 144 -:

ربسٌخ انمـشاس 2009 /11 / 24 -:

يٕظٕع انمشاس  -:ادلصبدلخ ػهى يٕلغ رلًغ انذٔائش
لشاس سلى (

144

) نغُخ 2009

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب مدٌرٌة التخطٌط العمرانً  -كرببلء المقدسة ذي العدد  1213فً 1002/22/25
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثامنة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/22/14بإجماع الحاضرٌن.
اوالً -:المصادقة على تثبٌت ( موقع المإشر على جزء من التصمٌم األساس  555ب ) كمجمع للدوائر المركزٌة فً المحافظة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2سلـى انمــشاس 145 -:

يٕظٕع انمشاس  -:يُبلهخ يجهغ

ربسٌخ انمـشاس 2009 /11 / 24 -:
لشاس سلى (

145

) نغُخ 2009

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7خامسا ً ) 1/من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب مدٌرٌة التخطٌط والمتابعة  -كرببلء المقدسة ذي العدد  2633فً 1002/22/27
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثامنة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/22/14بإجماع الحاضرٌن.
اوالً -:الموافقة على مناقلة مبلغ وقدره ( ) 200.000.000فقط مائة ملٌون دٌنار من مشروع تؤهٌل الحدائق العامة ضمن تبوٌب
(  ) 001 002 021 02الى مشروع متطلبات الحزام األخضر ضمن تبوٌب ( . ) 001 001 021 06

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3سلـى انمــشاس -:

146

يٕظٕع انمشاس  -:صشف يجهغ

ربسٌخ انمـشاس 2009 /11 / 24 -:
لشاس سلى (

 ) 146نغُخ 2009

باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بالمطالعة المقدمة من قبل السٌد نصٌف جاسم الخطابً والسٌد جاسم عبد محمد الفتبلوي المكلفٌن باألمر اإلداري
المرقم  762لسنة  1002والخال بتحدٌد احتٌاجات دائرة ماء الهندٌة بموجب كتاب مدٌرٌة ماء كرببلء المقدسة قسم  /القرى
واألرٌاف المرقم  2702فً . 1002/2/30
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (الثامنة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/22/14بإجماع الحاضرٌن.
اوالً -:الموافقة على صرف مبلغ قدره ( ) 10.000.000فقط عشرون ملٌون دٌنار ومن اإلٌراد العام للمجلس وذلك لتؤثٌث بناٌة دائرة
ماء الهندٌة وعلى أن ٌسدد المبلغ بإٌصاالت رسمٌة أصولٌة وحسب الضوابط القانونٌة والحسابٌة المتبعة.

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمشساد رلهظ زلبفظخ كشثالء ادلمذعخ يف عهغزّ االػزٍبدٌخ (انزبعؼخ ٔانؼششٌٔ) ادلُؼمذح ثزبسٌخ 2009/12/29

ربسٌخ انمـشاس 2009 /12 / 29 -:
 .1سلـى انمــشاس 147 -:
يٕظٕع انمشاس  -:ششاء يٕنذح ( زلؽخ خنٍم احلغٍٍُخ )
لشاس سلى (  ) 147نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
ً
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وإلحاقا ً بقرارنا السابق المرقم  72فً  1002/2/4والقاضً بتخصٌل مبلغ وقدره ( )22.000.000تسعة عشر ملٌون دٌنار ومن
اإلٌراد العام للمجلس لشراء مولدة نوع بٌركنز انكلٌزٌة المنشؤ لالرش إدامة عملٌة السقً فً محطة نخٌل الحسٌنٌة.
وبنا ًء على ما جاء بكتاب الهٌئة العامة للنخٌل – محطة نخٌل الحسٌنٌة ذي العدد  200فً . 1002/2/16
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (التاسعة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/21/12بإجماع الحاضرٌن.
اوالً -:الموافقةةة علةةى تخصةةٌل مبلةةغ إضةةافً وقةةدره ( )3.000.000فقةةط ثبلثةةة مبلٌةةٌن دٌنةةار ومةةن اإلٌةةراد العةةام للمجلةةس لٌكةةون المبلةةغ الكلةةً
( )11.000.000فقةةةةط اثنةةةةان وعشةةةةرون ملٌةةةةون دٌنةةةةار .لتجهٌةةةةز مولةةةةدة محطةةةةة نخٌةةةةل الحسةةةةٌنٌة وحسةةةةب العةةةةرش المقةةةةدم مةةةةن قبةةةةل
( جنةةة الشةةارقة للتجةةارة العامةةة  /بالةةداد ) والمتضةةمن تجهٌةةز مولةةدة نةةوع بٌركنةةز أصةةلٌة انكلٌزٌةةة المنشةةؤ سةةعة  KVA250مةةع ضةةمان 2000
ساعة تشالٌل وتزود بشهادة منشؤ ومنفست على أن ٌكون الجزئٌٌن الرئٌسٌٌن ( المحرك ورأس التولٌد ) منشؤ انكلٌزي أصلً.

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربسٌخ انمـشاس 2009 /12 / 29 -:
 .2سلـى انمــشاس 148 -:
يٕظٕع انمشاس  -:ادلؼٓذ انزمًُ يف كشثالء ادلمذعخ
لشاس سلى (  ) 148نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
والهتمام المجلس بشرٌحة الطلبة ألنهم قادة المستقبل .
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (التاسعة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/21/12وباألغلبٌة المطلقة.
اوالً  :إهداء أجهزة كومبٌوتر عدد عشرة الى المعهد التقنً فً كرببل ء المقدسة ومن حساب الموازنة للمجلس إلقامة دورات تعلٌم
األوتوكاد ورسم الخرائط بالكومبٌوتر.
ثانٌا ً  :الموافقة على تخصٌل مبلغ وقدره (  ) 20.000.000فقط عشرة مبلٌٌن دٌنار ومن اإلٌراد العام للمجلس لنقل واقع األقسام
الداخلٌة للمعهد التقنً من حالها المزري الى واق ع أحسن على ان تتولى لجنة التعلٌم العالً إعداد الكشف .

ثالثاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3سلـى انمــشاس  149 -:ربسٌخ انمـشاس 2009 /12 / 29 -:
يٕظٕع انمشاس  -:ششاء َٔصت يٕنذح دلشكض انزذسٌت انزمًُ يف كشثالء ادلمذعخ
 ) 149نغُخ 2009
لشاس سلى (
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على ما جاء بكتاب مكتب معاون المحافظ للشإون اإلداري ذي العدد  22244فً 1002/21/12
قرر مجلس محافظة كرببل ء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (التاسعة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/21/12بإجماع الحاضرٌن.
اوالً -:الموافقة على تخصٌل مبلغ وقدره (  )26.270.000فقط ستة عشر ملٌون وثمانمائة وسبعون ألف دٌنار من أصل المبلغ الكلً
الموافق علٌه بموجب قرارنا المرقم  22فً  1002/2/2لالرش شراء ونصب مولدة سعة ( ) KVA20لمركز التدرٌب التقنً
فً كرببلء المقدسة.وعلى ان ٌتم استرجاع باقً المبلغ الى اإلٌراد العام للمجلس .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4سلـى انمــشاس -:

150

ربسٌخ انمـشاس 2009 /12 / 29 -:

يٕظٕع انمشاس  -:األعٓضح األيٍُخ
لشاس سلى (  ) 150نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً ) من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم  12لسنة 1002م
وبنا ًء على الطلب المقدم من قبل السٌد المحافظ بموجب الكتاب ذي العدد  5521فً 1002/21/2والمتضمن إبداء رأي المجلس حول
مذكرة التفاهم مع شركة (  ) DCIالفرنسٌة .
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (التاسعة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/21/12بإجماع الحاضرٌن .
اوالً -:تكلٌف األجهزة األمنٌة المتخصصة برئاسة السٌد المحافظ بإعداد دراسة تتضمن المحددات والمتطلبات األمنٌة الشاملة وبكشوفات
فنٌة مسعرة خبلل شهر تحضٌراً إلعبلن مناقصة أو دعوة مباشرة للشركات العالمٌة المتخصصة الختٌار العرش األمثل عبر لجنة
تشكل من الحكومة المحلٌة .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربسٌخ انمـشاس 2009 /12 / 29 -:
 .5سلـى انمــشاس 151 -:
يٕظٕع انمشاس  -:إَشبء زلؽخ سفغ يٍبِ صمٍهخ
لشاس سلى (  ) 151نغُخ 2009
باسم أهالً محافظة كرببلء المقدسة .
إستناداً إلحكام المادة ( / 7ثالثا ً )من قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم 12لسنة 1002م وقرار المجلس المرقم 24لسنة 1002
وبنا ًء على ما جاء بكتاب مدٌرٌة بلدٌة كرببلء المقدسة ذي العدد  12654فً . 1002/21/13
قرر مجلس محافظة كرببلء المقدسة فً جلسته االعتٌادٌة (التاسعة والعشرون) المنعقدة بتارٌخ  1002/21/12بإجماع الحاضرٌن .
اوالً -:الموافقة على تخصٌل الموقع المإشر على جزء من التصمٌم األساس ( 555ب) إلنشاء محطة رفع مٌاه ثقٌلة علٌه .

ثانٌاً  -:على الجهات ذات العبلقة تنفٌذه من تارٌخ صدوره ...
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