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�ملجل�س �لأعلى لل�سئون �لإ�س�مية

قر�ر رقم )2( ل�سنة 2014

ب�ساأن ت�سكيل جلنة ملتابعة �إن�ساء �جلو�مع وحتديد �خت�سا�ساتها

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية:

 ،1977 ل�شنة   )13( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1993،

وعلى القانون رقم )20( ل�شنة 2005 يف �شاأن املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية،

وعلى الأمر امللكي رقم )5( ل�شنة 2010 بتعيني اأع�شاء املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية، 

املعدل بالأمر امللكي رقم )1( ل�شنة 2012،

واجلعفرية  ال�شنية  الأوقاف  جمل�شي  تنظيم  ب�شاأن   1985 ل�شنة   )6( رقم  املر�شوم  وعلى 

واإدارتيهما، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )7( ل�شنة 2003 بتنظيم وزارة ال�شئون الإ�شالمية،

ملجل�شــــي  الداخليــــــة  الالئحــــة  ب�شـــــاأن   1991 ل�شــــنة   )11( رقـــــم  القــــــــرار  وعلـــــى 

الأوقــــــاف ال�شــنــيــة واجلـعـفريــــة،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2007 باإ�شدار الالئحة الداخلية لتنظيم عمل املجل�س الأعلى 

لل�شئون الإ�شالمية، املعدل بالقرار رقم )1( ل�شنة 2010،

وعلى القرار رقم )41( ل�شنة 2008 ب�شاأن اإجراءات اإن�شاء دور العبادة وملحقاتها،

وبعد التن�شيق مع معايل وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

قرر �لآتي:

مادة )1(

 يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قريَن كل منها، 

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

�ملجل�س: املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية .

�لبلدية: البلدية املخت�شة مبنح ترخي�س املباين طبقًا لأحكام قانون تنظيم املباين.

 مادة )2(

ُتـن�شــاأ جلنـــــة ملتـــابعـــــة اإن�شــــاء اجلـــوامــــع وملحقــاتهــــا، وُي�شــــــار اإليهـــــا يف هــــذا القــــــرار 

بكلمـــــة »اللجنـــــة« ، وتـتــبــع املجلــــ�س .
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مادة )3(

ُت�شكل » اللجنة « برئا�شة الأمين العام للمجل�س، وع�شوية كل من:

1- رئي�س ق�شم امل�شاريع والهند�شة باملجل�س.

2- رئي�س ق�شم هند�شة امل�شاريع بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف.

3- رئي�س ق�شم اخلدمات الهند�شية وال�شيانة يف اإدارة الأوقاف التي يتبعها اجلامع اأو امل�شروع.

تكليفهم  مت  ما  اإذا  مقامهم  يقوم  من  غيابهم  حال  يف  اللجنة  واأع�شاء  رئي�س  حمل  ويحل 

بذلك.

ويعني رئي�س اللجنة مقررًا لأعمالها، يقوم بالتح�شري لجتماعاتها وحترير حما�شرها.

مادة )4(

تخت�س اللجنة بالمهام التالية:

الحاجة  ودرا�شتها من حيث  المجل�س  من  اإليها  المحالة  الجوامع  اإن�شاء  في طلبات  النظر   )1

اإليها ، ومن الناحيتين الفنية والدارية.

2( فح�س الخرائط الهند�شية للم�شروع، والتاأكد من ا�شتكمال كافة الوثائق والأوراق المطلوبة.

3( رفع تو�شياتها ب�شاأن الطلبات المحالة اإليها اإلى المجل�س.

4( متابعة الإجراءات المتعلقة بطلبات الإن�شاء اأمام البلدية وما يطراأ عليها من تعديل.

5( متابعة تنفيذ الم�شروع لحين ت�شليمه اإلى الجهة المخت�شة.

6( رفع تقارير دورية عن اأعمالها اإلى المجل�س .

مادة )5(

جتتمع اللجنة بناًء على دعوة من رئي�شها ، ول تكون اجتماعاتها �شحيحة اإل بح�شور رئي�شها 

واأغلبية الأع�شاء.

ملناق�شتهم   ، ال�شاأن  واأ�شحاب  اخلربة  وذوي  باملخت�شني  ال�شتعانة  اللجنة  لرئي�س  ويجوز 

وال�شتماع لآرائهم دون اأن يكون لهم �شوت معدود.

مادة )6(

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�سئون �لإ�س�مية

                                                                                     عبد�هلل بن خالد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 14 رجب 1435هـ

املـــــوافــــــــــق: 13 مايـــو 2014م


