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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرار رقم ( )139ل�سنة 2018
ب�ش�أن ت�صنيف عدد من العقارات
يف منطقة مدينة حمد  -جممع 1210
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد االطالع على قانون تنظيم المباني ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة 1977
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص المادة ( )20منه،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1994ب�ش�أن التخطيط العمراني ،والئحته التنفيذية
ال�صادرة بالقرار رقم ( )1ل�سنة ،1994
وعلى المر�سوم بقانون رق��م ( )3ل�سنة  1994ب�ش�أن تق�سيم الأرا���ض��ي المع َّدة للتعمير
والتطوير ،والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )56ل�سنة  2009وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  2001وتعديالته ،والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم( )16ل�سنة  2002وتعديالتها،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005بتعديل بع�ض �أحكام المرا�سيم بقوانين ب�ش�أن ا�ستمالك
الأرا�ضي للمنفعة العامة ،وتنظيم المباني ،والتخطيط العمراني ،وتق�سيم الأرا�ضي المع َّدة
للتعمير والتطوير ،و�إ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى المر�سوم رقم ( )68ل�سنة  2012ب�إعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط
العمراني ،المع َّدل بالمر�سوم رقم ( )47ل�سنة ،2017
وعلى اال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة ال�صادرة بالقرار رقم
( )28ل�سنة  ،2009المع َّدل بالقرار رقم ( )55ل�سنة ،2016
وعلى موافقة المجل�س البلدي لبلدية المنطقة ال�شمالية ،
وبنا ًء على الدرا�سات االجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُع ِر�ض علينا من هيئة التخطيط والتطوير العمراني،

قرر الآتي:
مادة ()1

ت�ص َّنف ال��ع��ق��ارات الكائنة بمنطقة مدينة حمد مجمع � 1210ضمن ت�صنيف مناطق
الم�شاريع الإ�سكانية (ِ )MOHو ْفق ًا ِلما هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار ،وتط َّبق عليه
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اال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئي�س مجل�س الوزراء رقم ( )28ل�سنة .2009
ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع هذا القرار.

مادة ()2
مادة ()3

ُي َ
ن�شر هذا القرار في الجريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ْ
ن�ش ِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف
�صدر بتاريخ 16 :ذي الحجة 1439هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق� 27 :أغـ�سـط ــ�س 2018م
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