
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دل�ل 
 اإلدارةاللجان الدائمة لمجلس 

 
 

 م   2022اإلصدار األول 



 

 

 

 المحت��ات 
 
 ع��فات مصطلحات الدل�ل ت -

 
 تمه�د  -

   أهداف الدل�ل -

 : نطاق الدل�ل  -

 أعضائها    و اخت�ار  للجاناتك��ن  الباب األول :  -١
 

 . ان) �شك�ل اللج 1المادة رقم (  -أ 
 .  انلج) مدة عض��ه ال2المادة رقم (  -ب 
 تقالة . ) االس3المادة رقم (  -ت 

 
ي :اجتماعات  -٢

 اللجان الباب الثاين
 

 . ) النصاب 4المادة رقم (  -أ 
 . ) مواع�د االجتماعات 5المادة رقم (  -ب 
 .  ) الحضور 6المادة رقم (  -ت 
 لالجتماعات.  األعمالجدول  إعداد   ) 7( المادة رقم  -ث 
  . قرارات اللجان  إصدار )  8المادة رقم (  -ج
   . محا�ض اجتماعات اللجان إعداد )  9المادة رقم (  -ح
 

 ها : ومهامها وصالح�ات  اللجانعمل  طب�عةالباب الثالث :  -٣
 

 .  اللجانعمل   ة) ط��ق10المادة رقم (  -أ 
 .  اللجان) مهام 11المادة رقم (  -ب 
 .  للجان) صالح�ة ا12المادة رقم (  -ت 

 

 : تقار�ر اللجان: الباب الرابع -٤
 

 .  اللجانتقار�ر ) 13المادة رقم (  -أ 
 

  عامةالباب الخامس : أحكام   -٥
 

ت�ب 14المادة رقم (  -أ   . ) اللغة والتق��م وال�ت
 
 
 



 

 
 

 
  والمراجعة  العتماد االباب السادس :  -٦

 

 .  وال��ان واالعتماد  اإلصدار ) 15المادة رقم (  -ب 
 .  ) مراجعة الدل�ل16المادة رقم (  -ت 

 
 : تع��فات مصطلحات الدل�ل

ي الس�اق خالف 
ي الموضحة أمامها مالم �قت�ض

   ذلك تدل ال�لمات والعبارات التال�ة ع� المعاىض

 مل اللجان الدائمة لمجلس االدارة دل�ل ع الدل�ل 

�ة والتنم�ة اإلحتماع�ه  الوزارة   وزارة الموارد الب�ش

اف  ي لتنم�ة القطاع غ�ي ال���ي  بالدمام االجتماع�ةمركز التنم�ة  جهة اال�ش  / المركز الوطيض

�ة والتنم�ه االجتماع�ه  المعتمد  النظام األسا�ي للجمع�ة األسا�ي النظام   من وزارة الموارد الب�ش

ي مجلس االدارة  اللجنة 
 أي لجنة تم �شك�لها �شكل دائم �ض

 جمع�ة محبة للتنم�ة اال��ة الجمع�ة 

 جمع�ة محبة للتنم�ة اال��ة مجلس إدارة  مجلس اإلدارة

 الجمع�ة العموم�ة لجمع�ة محبة للتنم�ة اال��ة  الجمع�ة العموم�ة 

 
 تمه�د : 

ي المجلس و  ع� حرصا من مجلس إدارة الجمع�ة
ي الجمع�ة االطمئنان لس�ي العمل  ت�س�ي العمل �ض

�شكل �ض
 . تتكون من اعضاء المجلس   لهبتشك�ل لجان داخل�ة دائمة  المجلس  أهدافها  �قوم �حقق 

 
 الدل�ل:   أهداف

ترشيح أعضاء اللجان و قواعد اختبارهم ومدة عض��تهم وضوابط عمل اللجان  ومهامها   آل�ةيوضح هذا الدل�ل 
ي ذلك عل سب�ل المثال ال الح� الس�اسات واألنظمة التال�ة:  

 وفقا لألنظمة والس�اسات ذات الصلة و�دخل �ض
 .  األهل�ة .  نظام الجمع�ات 1 

 .  األهل�ة.  الالئحة التنف�ذ�ة لنظام الجمع�ات 2
 لالئحة األساس�ة للجمع�ة . ا3
 . نظام مكافحة غسل األموال ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمول�ه .  4
 �ي حوكمة الجمع�ات األهل�ة. ي .معا5

 
 نطاق الدل�ل: 

 . مجلس اإلدارة  أعضاءبقرار من المجلس و تتكون من  اإلدارةائمة المشكلة ع� مستوى مجلس اللجان الد
 



 

 
 
 

 : ر أعضائها �اواخت اللجانالباب ألول : تك��ن 
 

 ) �شك�ل اللجنة : 1المادة رقم (
 ��ي :  بقرار من مجلس اإلدارة وفق ما  اللجانيتم �شك�ل 

 خارج المجلس من  أعضاء ء المجلس و�مكن أن �كون من بينهممن أعضا عضاء اللجان أ يتم اخت�ار  .١
ض يتم  .٢ بالتص��ت  اخت�ارەلم يتم اخت�ارە ف�مكن  و إنارة درئ�س اللجنة من قبل أعضاء مجلس اإل  تعيني

 .  األعضاء بأغلب�ة
ي قرار التشك�ل األعضاءيتم تحد�د عدد  .٣

 .  �ض
 . و مهام كل لجنة أهدافيتم تحد�د  .٤
 

 عض��ة اللجنة :  ) مدة2المادة رقم (
 . عض��ة مجلس اإلدارة  ةلجنة بانتهاء دور التنت�ي عض��ة تكون عض��ة اللجنة لمدة ار�عة سنوات و  .١
ي حالة شغور  .٢

ض مجلس اإلدارة عضوا اخر �ض  . اللجنة  عضو  مقاعد أحد  �عني
 

 ) االستقالة : 3المادة رقم (
سار�ة المفعول   االستقالة بتقد�م إشعار خ�ي لرئ�س اللجنة وتصبحاللجنة تقد�م استقالته وذلك لعضو  

ض المجلس اإلدارة عضوا� اخر لشغل منصب عضو   من تار�ــــخ تقد�مها مالم �حدد العضو تار�ــــخ اخر ، و�عني
 ل . �اللجنة المستق

 
ي : ا

 تماعات اللجنة : جالباب الثاين
 

 :  ) النصاب4المادة رقم (
ي لالاعضاء  �جب حضور أغلب�ة 

�كون   أنالنعقاد اجتماع اللجنة ، ع� جنة حيت �كتمل النصاب القانوىض
ض الحضور رئ�س اللجنة   من ينوب عنه .  أو من بني

 
 :  اتمواع�د االجتماع ) 5(المادة رقم 

حسب   و أ اجتماعات خالل السنة المال�ة للجمع�ة أر�ــعتجتمع اللجنة بصفة دور�ة ع� أن ال تقل عن   -١
 . بمهامها الحاجة للق�ام 

ي االجتماع األول من كل سنة  ةتعتمد اللجنة توار�ــــخ اجتماعاتها السن�� -٢
 انعقاد  و�ؤكد األعضاء موعد ، �ض

 .  االجتماع التا�ي عند نها�ة كل اجتماع
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 :  ) الحضور 6المادة رقم (

ط لصحة اجتماعات اللجنة حضور  -١  أعضائها .  أغلب�ة�ش�ت
عض��ة من تغ�ب من األعضاء عن  إنهاءتوص�ة من رئ�س اللجنة  ع�  �جوز لمجلس اإلدارة بناء  -٢

وع .  ثالثحضور   اجتماعات متتال�ة للجنة دون عذر م�ش
 من تخلف عن الحضور أ��� من نصف وقت االجتماع . �عد غا -٣

�
 ئبا

الحديثة سواء كان ذلك لجميع  عن بعد أو من خالل أحدى وسائل االتصال  اجتماعاتها للجنة عقد  -٤
 .  ف�ما عدا ر�ئس اللجنة األعضاء أم لبعضهم . 

خر للحضور �جوز  ال  -٥  تص��ت ن�ابة عنه. لل أو لعضو اللجنة توك�ل أو إنابة عضو ا�
 .  س اللجنةئ�بدورە �خطر ر  باعتذارە عن حضور االجتماع والذي سكرت�ي اللجنةيبلغ عضو اللجنة   -٦

 
 :  لالجتماعات األعمال) إعداد جدول 7المادة رقم (

ي سوف تعرض    -١ ع� رئ�س اللجنة التشاور مع األعضاء اآلخ��ن عند إعداد جدول محدد بالموضوعات اليت
 بالمستندات لألعضاء قبل 

�
ي ع� اللجنة و�رسل جدول األعمال مصح��ا

حيت يتن� ، االجتماع بوقت كا�ض
اض أي  األعماللهم المراجعة والتحض�ي ج�دا� لالجتماع . وتقر اللجنة جدول  ي حال اع�ت

حال انعقادها . و�ض
ي مح�ض االجتماع . 

اض �ض  عضو ع� هذا الجدول تثبت تفاص�ل هذا االع�ت
ي   بوقتيرسل السكرت�ي كافة المواد والعروض المطلوب عرضها ع� اللجنة قبل موعد انعقد االجتماع   -٢

 كا�ض
  األعمال . بعد موافقة رئ�س اللجنة ع� جدول 

ون� إ�وموادە  ل األعماجدول  إرسال�جوز  -٣  ة . أعضاء اللجنة ع�ب الوسائل االل��ت
ي  -٤

المحافظة ع� ��ة المعلومات ف�جوز عرض المواد أثناء االجتماع   إ�حال اقتضت حاجة العمل  �ض
 عن 

�
 بعد موافقة الرئ�س .  إرسالها عوضا

 أو م ع� التغ�ي اجتماع اللجنة خالل االجتماع إال بحضور األعضاء وموافقته  أعمال�جوز تغ�ي جدول  ال   -٥
ورة �ستجوب اتخاذ قرار عاجل لحما�ة مصلحة العمل  .  عند وجود �ض

 
  : ) إصدار قرارات اللجنة 8المادة رقم (

�ن . وعند �ساوي األصوات يرجح الجانب الذي  تصدر قرارات اللجنة بأغلب�ة  -١ أصوات األعضاء الحا�ض
 .  صوت مع رئ�س االجتماع ( رئ�س اللجنة أو من ينوب عنه ) 

ي أن تصدر اللجنة قراراتها بعرضها ع� األعضاء   ال �جوز  -٢
ض إال �ض ط  اال حالمتفرقني ور�ة .و�ش�ت ت ال�ض

ي  األعضاء ع� القرارات ال�تاب�ة .  يععندئذ موافقة جم
اجتماع  أولوتعرض هذا القرارات ع� اللجنة �ض

ي مح�ض االجتماع  إلثباتها لها  تا�ي 
 .  �ض

ي توضح  -٣
 سجال لمتابعة تنف�ذ القرارات .   السكرت�ي  و�عد  التوج�ه االجتماع طب�عة القرار او ح�ض م �ض

 
  ) إعداد محا�ن اجتماع اللجنة : 9المادة (

االجتماع وما دار  انعقاد لها تتضمن تار�ــــخ ومكان اجتماعات اللجنة و�عداد محا�ض   ق اللجنة توثيسكرت�ي يتو�  -١
ي سجل خاص ومنظم من 

نقاشات ومداوالت . وتوثيق قرارات اللجنة وتوص�اتها ونتائج التص��ت وحفظها �ض
�ن والت ي أبدوها إن وجدت وتوقع هذە المحا�ض من حفظات�حتوي ع� ب�ان بأسماء األعضاء الحا�ض  اليت

�ن . جميع األعضاء    الحا�ض
ة أ�ام عمل من انتهاء كل اجتماع و�رسلها ألعضاء   اللجنة مسودةسكرت�ي �عد  -٢ محا�ض االجتماع خالل ع�ش

اللجنة مالحظاتهم ع� محا�ض االجتماع خالل أسب�ع من تار�ــــخ استالمهم  أعضاءاللجنة للمراجعة . و�بدي 
 تدو�نه . تم  ما منهم ع�  ضمن�ة�عت�ب موافقة  ذلكعن  تأخ�ي  و أيللمسودة 



 

 
إ�  مرفقه مع تلك المالحظات  و إرسالها المسودة بناء ع� مالحظات األعضاء   اللجنة تعد�ل سكرت�ي ع�   -٣

 رئ�س اللجنة  
� أعضاء اللجنة  إ  و إرسالها اللجنة ب�عداد المسودة النهائ�ة بناء ع� توص�ات رئ�س اللجنة  سكرت�ي  �قوم  -٤

�ن  ع�ع يلتوقا اللجنة و موقعة من قبل رئ�س   . المسودة من جميع األعضاء الحا�ض
ي االجتماع  أو عضو التقدم بتوص�ة  ألي�جوز   -٥

اح للمناقشة �ض ،اق�ت ي جدول يتم إدراج  أنع�  التا�ي
ذلك �ض

 . أعمال اللجنة للموافقة عل�ه من قبل الرئ�س 
ي ملف خاص .  -٦

 يتم االحتفاظ بنسخة موقعة من المحا�ض مرفقة مع الوثائق ذات الصلة والمراسالت �ض
ي المقر الرئ��ي للجمع�ة و�تو�   -٧

 . حفظها   مسؤول�ة السكرت�ي تحفظ جميع وثائق اللجنة �ض
 
 

 ومهامها وصالح�اتها  اللجانالباب الثالث : طب�عة عمل 
 

 :  اللجانعمل  ة) ط��ق10المادة رقم (
 يتم االجتماع بدعوة من رئ�سها أو نصف األعضاء وتصدر قراراتها باألغلب�ة .   -١
هم لتدو�ن محا�ض االجتماعات و�تو� سكرت�ي ر �ااخت  -٢ ض أعضائها أو من غ�ي وتنظ�م   اإلدار�ة األعمالمن بني

ها   . االجتماعات وغ�ي
 الجمع�ة .  أ�ار ع�  الحفاظ -٣
 . مالم �كن بطلب من اللجنة  ألحد بحضور اجتماعاتها  حال �سم -٤
 .  وأداء اللجان ع�ب رئ�سها ومن خالل التقار�ر الدور�ة أعماليتابع مجلس اإلدارة  -٥
ي الجمع�ة .   -٦

ي أي عمل تنف�ذي �ض
 عدم تدخل اللجنة �شكل مبا�ش �ض

 
 :  اللجان مهام ) 11ادة رقم (الم

ي دل�ل كل لجنة
 .  حسب ما  �حدد �ض

 

 :  ) صالح�ات اللجان12المادة رقم (
ي دل�ل كل لجنة

 .  حسب ما  �حدد �ض
 
 

 

  تقار�ر اللجانالباب الرابع : 
 

 :  اللجانر�ر ا) تق13المادة رقم (
 اإلدارة. لمجلس  عمل اللجنة يرفع رئ�س اللجنة تقار�ر دور�ة ر�ع�ة عن -1
 �مكن ان ترفع اللجنة تق��ر  للجمع�ة العموم�ة حسب طب�عة عمل اللجنة   -2
 
 
 
 
 

 
 



 

 
  : عامة أحكام الباب الخامس

 

 : والتوق�ت  م) اللغة والتق��14المادة رقم (
والتوص�ات لمجلس القرارات  حرر محا�ض اللجنة وقرارتها والتقار�ر الصادرة عنها بلغة مناسبة لألعمال . وتق�د ت -١

ي ميت اقتضت الحاجةمن ة اللغة الع��� إ�الع���ة . وللجمع�ة ترجمة أي من ذلك باللغة اإلدارة  ض  النص االنجل�ي
ي  ي فيؤكد بالنص العرىب ض ي والنص االنجل�ي ض النص العرىب ي حالة وجود أي تعارض بني

 . و�ض
 أخرى �مكن لجميع بلغةاللجنة المناسبة التحدث   ى�دار النقاش خالل االجتماع باللغة الع���ة . مالم تر  -٢

 الحضور فهمها والتعامل معها .  
 . ناسبة لمدة االجتماع ميتم العرض خالل االجتماع باللغة ال -٣
 . بالتق��م الم�الدي  تحتسب جميع المواع�د الخاصة بأعمال اللجنة -٤
 .  هجري�ش�ي ما أمكن ا� التق��م الو ثائق ع� التق��م الم�الدي الو تعتمد  -٥
ي تم فيها االجتماع و�دون مكان و  -٦ ي المكان اليت

ي حال عقد  ، زمان االجتماع  تعتمد محا�ض االجتماع التوق�ت �ض
و�ض

 . توق�ت تلك األما�ن لاالجتماع ع�ب الوسائل الحديثة ف�شار 
 . مقر الجمع�ة  خارج ا للجنة أن تعقد اجتماعاته -٧
 

 : ال��ان واالعتماد :   لسادسالباب ا
 

 العتماد : ا) اإلصدار وال��ان و 15( المادة رقم 
١-  

�
ي تار�ــــخ محدد  يبدأ ��ان هذا الدل�ل من تار�ــــخ اعتماد مجلس اإلدارة وتعتمد أي تعد�الت عل�ه الحقا

�ض
ي قرار مجلس اإلدارة 

 . �ض
ي هذا الدل�ل و�حل محل  -٢

 . لوائح داخل�ة للجمع�ة  أو قرارت  أو  إجراءاته من ما يتعارض مع�ل�ض
 . أو س�اسات متعلقة بها تصدرها الوزارة  حوكمةاألسا�ي للجمع�ة وأي  م�عت�ب هذا الدل�ل مكمل للنظا -٣

  
 ) مراجعة الدل�ل : 16المادة رقم (

من قبل  بنجاح اللجان عند اقتضاء الحاجة تقي�م وتوثيق مدى إجراءات هذا الدل�ل ع� تحقيق أهداف يتم
 و  بالدل�ل كما �جب مسؤول�اتها ذات الصلة إنجاز قد استطاعت  اللجان. والتأ�د ما إذا كانت اإلدارةمجلس 

ي تطبيق هذا الدل�ل ووضع خطط عمل وجداول 
 زمن�ة لتصح�حها . تحد�د جوانب القصور الجوه��ة �ض

 
 

 اعتماد مجلس اإلدارة : 

�� دورتھ   م  2022الثا�ي لعام   اإلدارة�� اجتماع مجلس ال�جان الدائمة �جلس اإلدارة تم اعتماد دليل 

 . م ، و�حل هذا الدليل  محل جميع  األدلة السابقة  2022/ 07/ 26الثانية  بتار�خ 
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