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قانون التعدیل االول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة
اللجنة المشرفة : لجنة الثقافة واالعالم والسیاحة واالثار

قانون التعدیل االول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة

             

        27/10/2020

 

باسم الشعب

رئاسة الجمھوریة

 بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق علیھ رئیس الجمھوریة، واستناداً إلى أحكام البند (أوال)من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة
.(73) من الدستور

:صدار القانون اآلتي

 

القانون رقم (  ) لسنة 2020

قانون التعدیل األول

لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة اإلسالمیة رقم (5) لسنة 2018

 

المادة -1

 تضاف البنود اآلتیة الى المادة (1) من القانون و تأخذ التسلسل (أوالً وثانیاً وثالثاً) ضمنھا ویعاد تسلسل البنود ضمن المادة تبعاً      
:لذلك و تقرأ البنود المضافة بالشكل اآلتي

ً أ

التصویت 

القراءة االولى 
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 أوالً:  إبراز دور العتبة العسكریة المقدسة لما تحملھ من عمق دیني وتأریخي وكونھا مصدر إشعاع ثقافي وعلمي وحضاري ناتج عن
 دور اإلمامین العسكریین (علیھما السالم) ولما لھذا الدور من التركیز في خلق روح التعایش السلمي و التواصل اإلنساني بین المكونات

.جمیعاً و تكمن أھمیتھا أیضاً أنھا تساھم في تعزیز الموارد المالیة و اإلقتصادیة في مدینة سامراء

.ثانیاً: االھتمام باالوقاف الدینیة وباآلثار، ورعایة الزائرین والسیاح الوافدین إلى مدینة سامراء

 ثالثاً: تطویر اإلدارات المحلیة لمدینة سامراء ورفع مستوى التصنیف اإلداري لدائرة البلدیة إلى ممتاز، والدوائر الخدمیة واإلداریة
.والدینیة األخرى إلى الفئة األولى وبما یتناسب مع تصنیف المحافظات

 

 

مادة – 2

:یُلغى نص المادة (2) من القانون ویحل محلھ ما یأتي:( تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة ویراعى لتنفیذ ذلك ما یأتي

:أوال: تُشكل لجنة تحضیریة تتألف من رئیس ونائب للرئیس وخمسة اعضاء و تكون كاآلتي

  
.محافظ صالح الدین-                رئیساً للجنة .1

  
.ممثل عن العتبة العسكریة المقدسة-            نائباً لرئیس اللجنة .2

  
.قائمقام قضاء سامراء-                   أمین سر اللجنة .3

  
.مدیر بلدیة قضاء سامراء-               عضواً .4

  
.ممثل عن وزارة الثقافة والسیاحة واالثار – ھیأة االثار-   عضواً .5

  
.ممثل عن وزارة الثقافة والسیاحة واالثار- ھیأة السیاحة-      عضواً .6

  
.ممثل عن جامعة سامراء-        عضواً .7

 

 ثانیا: یكون محافظ صالح الدین رئیساً للجنة التحضیریة وفي حال غیبتھ یتولى نائب رئیس اللجنة مھام الرئیس و یخول بكافة
.الصالحیات اإلداریة والمالیة لرئیس اللجنة

 

.ثالثا: على االمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار األمر الدیواني الخاص بتشكیل اللجنة تنفیذاً للبندین (أوالً وثانیاً) اعاله

 

 رابعا: یتحقق نصاب اجتماعات اللجنة بحضور الرئیس أو نائبھ وثالثة من أعضاء اللجنة وتتخذ القرارات فیھا بأغلبیة الحاضرین، وفي
.حال تساوي األصوات یرجح الجانب الذي یصوت معھ الرئیس او نائب الرئیس في حال غیاب الرئیس

 



11/9/2020 قانون التعدیل االول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة االسالمیة – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/10/27/قانون-التعدیل-االول-لقانون-سامراء-عاص/ 3/4

 خامسا: یشرف على اللجنة التحضیریة لجنة نیابیة تتألف من ثالثة نواب من محافظة صالح الدین واألقرب لمدینة سامراء ونائبین عن
.لجنة الثقافة والسیاحة واالثار ونائبین عن لجنة األوقاف و الشؤون الدینیة

 سادسا: للجنة التحضیریة أن تشكل لجاناً فرعیة من ممثلي الوزارات أو محافظة صالح الدین ذات العالقة والدوائر الخدمیة للمحافظة
.أو القضاء لغرض تنفیذ واجباتھا

 

 سابعا: على اللجنة القیام باتخاذ ما یلزم لتحقیق أھداف ھذا القانون ولھا االستعانة في تحقیق ذلك بالموارد البشریة واإلمكانیات
 المتوافرة في المحافظة وفي الوزارات والجھات الرسمیة غیر المرتبطة بوزارة بالتنسیق مع الجھات المعنیة ولھا دعوة الشركات

.العراقیة واألجنبیة لتنفیذ األعمال االستشاریة والفنیة أو أي أعمال أخرى تراھا اللجنة ضروریة

 ثامنا: الغراض تحقیق اھداف القانون تخصص سنویاً نسبة 15% من المبلغ الكلي من حصة محافظة صالح الدین في المبالغ
ً .المخصصة لتنمیة االقالیم والمحافظات وتدرج ضمن التخصیصات المدرجة للمحافظة سنویا

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

 عاشرا: للجنة قبول المنح أو التبرعات المقدمة من الحكومة أو المؤسسات والمنظمات أو القطاع الخاص أو األفراد،وتقید ھذه المبالغ
.إیراداً نھائیا للخزینة العامة االتحادیة على أن یُعاد تخصیُصھا من قبل وزارة المالیة للصندوق المشار إلیھ في البند تاسعا اعاله

 احد عشر: تقوم اللجنة التحضیریة بفتح حساب (لصندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة اإلسالمیة) في أحد المصارف العراقیة
 إلیداع المبالغ المخصصة للمشروع استنادا إلى البند أوال من المادة (49) من قانون اإلدارة المالیة رقم (6) لسنة 2019 المعدل على أن

.تكون وحدة حسابیة مستقلة

 اثنا عشر:تؤول جمیع المبالغ المستحصلة عن ضریبة أو رسوم بناء جامع الملویة إلى صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة
.اإلسالمیة وتلتزم وزارة المالیة بإعادة تخصیصھا للصندوق ذاتھ

 ثالثة عشر: تخول اللجنة التحضیریة إلعالن سامراء عاصمة العراق للحضارة اإلسالمیة صالحیة تخصیص األراضي المملوكة للدولة
 إلقامة المشاریع التي تدخل ضمن احتیاجات تنفیذ ھذا القانون علیھا، مالم یكن المانع حتمي وتحال ھذه األراضي إلى تطبیق قانون رقم

.(80) لسنة 1970 في قضاء سامراء فقط

 

 

مادة – 3

.ینفذ ھذا القانون من تاریخ إقراره في مجلس النواب ویُنشر في الجریدة الرسمیة

 

 

 

 

األسباب الموجبة

 لغرض تجاوز اإلشكالیات العملیة التي واجھت تشكیل اللجنة التحضیریة إلعالن سامراء عاصمة العراق للحضارة اإلسالمیة ولغرض
.تمكین اللجنة من القیام بمھامھا

 

.شرع ھذ القانون          
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