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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )70ل�سنة 2018
ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�ستملَكة للمنفعة العامة
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى املر�سوم رقم ( )68ل�سنة  2012ب�إعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط
العمراين ،املع َّدل باملر�سوم رقم ( )47ل�سنة ،2017
وعلى املر�سوم امللكي رقم ( )83ل�سنة  2014بت�شكيل الوزارة،
وعلى القرار رقم ( )26ل�سنة  2017ب�إعادة ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�ستم َلكة للمنفعة
العامة ونظام عملها،
وبعد التن�سيق مع اجلهات املعنية برت�شيح مم ِّثليها،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

قرر الآتي:
املادة الأوىل

ُيعاد ت�شكيل جلنة تثمني العقارات امل�ستم َلكة للمنفعة العامة برئا�سة املهند�س /ناجي �سبت
�سامل ،مدير عام امل�ساحة بجهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري ،وع�ضوية ٍّ
كل من:
-1املهند�س /عا�صم عبداللطيف
عبداهلل
 -2امل�ست�شار /الدكتور حممد �أحمد
جمبل
 -3املهند�سة /بثينة عبداهلل ها�شم
 -4ال�سيد /حمد حممود املحمود
 -5املهند�س /فهيم عبداهلل حممد
 -6املهند�س /عي�سى عبدالرحمن
البوعينني
 -7املهند�سة /مها خليفة حمادة
 -8املهند�س /عبا�س علي الوطني
 -9ممثل عن

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين –
�شئون البلديات
نائب رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين
جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري – الت�سجيل العقاري
رئي�س ق�سم م�شاريع البنية التحتية – وزارة املالية
رئي�س ق�سم املمتلكات الإ�سكانية – وزارة الإ�سكان
م�ست�شار التخطيط العمراين اال�سرتاتيجي  -هيئة
التخطيط والتطوير العمراين
وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين –
الأ�شغال العامة
جمعية املهند�سني البحرينية
غرفة التجارة وال�صناعة

نائب ًا
للرئي�س
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

23

24

العدد – 3363 :الخميس  26أبريل 2018

-10ال�سيد /نواف عبدالعزيز
الب�سام
ّ
 -11ال�سيد� /سيد كاظم �سيد مهدي
 -12ال�سيد� /أحمد حيدر عبا�س
د�شتي
 -13ال�سيد /مازن حممد احلداد
 -14املهند�س /يو�سف حممد
الق�صاب
 -15الآن�سة /نوف ثابت البلو�شي

خبري عقاري – جمعية العقاريني البحرينية

ع�ضو ًا

خبري عقاري – جمعية العقاريني البحرينية

ع�ضو ًا

خبري عقاري – جمعية العقاريني البحرينية
�أخ�صائي درا�سات عمرانية �أول – هيئة التخطيط
والتطوير العمراين
رئي�س ق�سم اال�ستمالك – وزارة الأ�شغال و�شئون
البلديات والتخطيط العمراين
معاون �إداري

ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
�أمني �سر
اللجنة
�إداري

وتكون مدة الع�ضوية يف اللجنة �سنتني ،تبد�أ من تاريخ العمل بالقرار.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ� 6 :شعبـان 1439هـ
الـمـواف ـ ـ ـ ــق� 22 :أبريل 2018م

