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املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية

قرار رقم ( )2ل�سنة 2014
ب�ش�أن ت�شكيل جلنة ملتابعة �إن�شاء اجلوامع وحتديد اخت�صا�صاتها

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية:
بعد االطالع على قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة ،1977
املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1993
وعلى القانون رقم ( )20ل�سنة  2005يف �ش�أن املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية،
وعلى الأمر امللكي رقم ( )5ل�سنة  2010بتعيني �أع�ضاء املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية،
املعدل بالأمر امللكي رقم ( )1ل�سنة ،2012
وعلى املر�سوم رقم ( )6ل�سنة  1985ب�ش�أن تنظيم جمل�سي الأوقاف ال�سنية واجلعفرية
و�إدارتيهما ،وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )7ل�سنة  2003بتنظيم وزارة ال�شئون الإ�سالمية،
وعل ـ ــى القـ ـ ـ ــرار رق ـ ــم ( )11ل�سـ ــنة  1991ب�شـ ـ ـ�أن الالئحـ ــة الداخليـ ـ ــة ملجل�سـ ــي
الأوقـ ـ ــاف ال�س ـن ـيــة واجلـعـفريـ ــة،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2007ب�إ�صدار الالئحة الداخلية لتنظيم عمل املجل�س الأعلى
لل�شئون الإ�سالمية ،املعدل بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،2010
وعلى القرار رقم ( )41ل�سنة  2008ب�ش�أن �إجراءات �إن�شاء دور العبادة وملحقاتها،
وبعد التن�سيق مع معايل وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف،

قرر الآتي:
مادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا القرار ،تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرينَ كل منها،
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
ما مل ِ
املجل�س :املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية .
البلدية :البلدية املخت�صة مبنح ترخي�ص املباين طبق ًا لأحكام قانون تنظيم املباين.

مادة ()2

ُتـن�ش ـ�أ جلن ـ ــة ملت ــابع ـ ــة �إن�شـ ــاء اجل ــوامـ ــع وملحقــاتهـ ــا ،و ُي�شـ ـ ــار �إليه ـ ــا يف هـ ــذا القـ ـ ــرار
بكلم ـ ــة «اللجن ـ ــة»  ،وتـت ـبــع املجلـ ــ�س .

العدد - 3157 :الخميس  22مايو 2014

مادة ()3

ُت�شكل « اللجنة » برئا�سة الأمين العام للمجل�س ،وع�ضوية كل من:
 -1رئي�س ق�سم امل�شاريع والهند�سة باملجل�س.
 -2رئي�س ق�سم هند�سة امل�شاريع بوزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف.
 -3رئي�س ق�سم اخلدمات الهند�سية وال�صيانة يف �إدارة الأوقاف التي يتبعها اجلامع �أو امل�شروع.
ويحل حمل رئي�س و�أع�ضاء اللجنة يف حال غيابهم من يقوم مقامهم �إذا ما مت تكليفهم
بذلك.
ويعني رئي�س اللجنة مقرر ًا لأعمالها ،يقوم بالتح�ضري الجتماعاتها وحترير حما�ضرها.

مادة ()4

تخت�ص اللجنة بالمهام التالية:
 )1النظر في طلبات �إن�شاء الجوامع المحالة �إليها من المجل�س ودرا�ستها من حيث الحاجة
�إليها  ،ومن الناحيتين الفنية واالدارية.
 )2فح�ص الخرائط الهند�سية للم�شروع ،والت�أكد من ا�ستكمال كافة الوثائق والأوراق المطلوبة.
 )3رفع تو�صياتها ب�ش�أن الطلبات المحالة �إليها �إلى المجل�س.
 )4متابعة الإجراءات المتعلقة بطلبات الإن�شاء �أمام البلدية وما يطر�أ عليها من تعديل.
 )5متابعة تنفيذ الم�شروع لحين ت�سليمه �إلى الجهة المخت�صة.
 )6رفع تقارير دورية عن �أعمالها �إلى المجل�س .

مادة ()5

جتتمع اللجنة بنا ًء على دعوة من رئي�سها  ،وال تكون اجتماعاتها �صحيحة �إال بح�ضور رئي�سها
و�أغلبية الأع�ضاء.
ويجوز لرئي�س اللجنة اال�ستعانة باملخت�صني وذوي اخلربة و�أ�صحاب ال�ش�أن  ،ملناق�شتهم
واال�ستماع لآرائهم دون �أن يكون لهم �صوت معدود.

مادة ()6

ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر بتاريخ 14 :رجب 1435هـ
امل ـ ــوافـ ـ ـ ـ ــق 13 :ماي ــو 2014م

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية
عبداهلل بن خالد �آل خليفة
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