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وزارة العدل وال�سئون االإ�سامية واالأوقاف

قرار رقم )57( ل�سنة 2014

بت�سكيل اللجان املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابعة

من املر�سوم بقانون رقم )3( ل�سنة 2002

ب�ساأن نظام انتخاب اأع�ساء املجال�س البلدية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطالع  بعد   

وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية،   

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة ال�شابعة منه،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ل�شنة  رقم )3(  بقانون  املر�شوم  من  ال�شابعة  املادة  عليها يف  املن�شو�س  اللجان  ُت�شكل   

2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية وحتدد مقارها على الوجه املبني باجلدول 

رقم )1( املرافق لهذا القرار.

املادة الثانية

الأع�شاء  اأو  الروؤ�شاء  اأحد  يحل حمله  اأع�شائها،  اأحد  اأو  اللجان  روؤ�شاء  اأحد  غاب  اإذا   

الواردة اأ�شماوؤهم باجلدول رقم )2( املرافق لهذا القرار.

املادة الثالثة

تتوىل هذه اللجان مبا�شرة اأعمالها وفقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002   

ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية.

املادة الرابعة

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.  

وزير العدل وال�سئون االإ�سامية واالأوقاف

           خالد بن علي بن عبد اهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ:  28  ذي القعدة 1435هـ

املوافــــــــــــــق:  23 �شــبـتـمـبــر 2014م
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جدول رقم )1(

ت�سكيل اللجان املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابعة

من املر�سوم بقانون رقم )3( ل�سنة 2002 ب�ساأن نظام انتخاب اأع�ساء املجال�س البلدية

جلنة حمافظة املحرق ومقرها: مدر�سة الهداية اخلليفية الثانوية للبنني: اأواًل: 

رئي�شًا القا�شي/ اإبراهيم �شلطان اإبراهيم الزايد   -1   

اأمينًا لل�شر حمد �شاكر الدو�شري      -2   

ع�شوًا فاطمه خليفه علي      -3   

ع�شوًا نوال عبدالرحيم عبدالكرمي     -4   

ع�شوًا حممد اأحمد املحمود      -5   

جلنة املحافظة ال�سمالية ومقرها: مدر�سة �سمو ال�سيخ حممد بن خليفة االبتدائية  ثانياً: 

االعدادية للبنني:

رئي�شًا املحامي العام / حميد حبيب اأحمد    -1   

اأمينًا لل�شر فتحية مبارك �شالح      -2   

ع�شوًا لينه حممد نافع �شالح      -3   

ع�شوًا اأحمد �شالح الغزال      -4   

ع�شوًا 5-  اأحمد عبداهلل املحمود       

جلنة املحافظة اجلنوبية ومقرها: مدر�سة الرفاع الغربي الثانوية للبنات: ثالثاً: 

رئي�شًا رئي�س النيابة / وائل ر�شيد خليفة بوعالي   -1   

اأمينًا لل�شر هيا ح�شن النعيمي      -2   

ع�شوًا �شهري عبدالرحيم النواخذه     -3   

ع�شوًا �شيخه حممد الذوادي      -4   

ع�شوًا 5-  فهد خالد املريخي       
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جدول رقم )2(

الروؤ�ساء واأمناء ال�سر واالأع�ساء االحتياط للجان املن�سو�س عليها

يف املادة ال�سابعة من املر�سوم بقانون رقم )3( ل�سنة 2002

ب�ساأن نظام انتخاب اأع�ساء املجال�س البلدية

رئي�شًا القا�شي/ عدنان عبداهلل ال�شيخ هزمي جا�شم ال�شام�شي    -1

القا�شي/ حممد مريزا حممد اأمان                                       رئي�شًا  -2

�شيخه علي الرويعي                                                                اأمينًا لل�شر  -3

�شلمان خليفه اأحمد �شليبيخ                اأمينًا لل�شر  -4

اأمينًا لل�شر نواف جعفر اأحمد علي        -5

ع�شوًا علي اأحمد �شاهني        -6

ع�شوًا حممد عادل ال�شاعر        -7

ع�شوًا وليد خالد خليل اإبراهيم       -8

 


