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المجل�س الأعلى لل�سئون الإ�سالمية

قرار رقم ) 1 ( ل�سنة 2010

بتعديل المادة )15( من الالئحة الداخلية

لتنظيم عمل المجل�س الأعلى لل�سئون الإ�سالمية

ال�سادرة بالقرار رقم ) 1 ( ل�سنة 2007

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية:

الأعلـــــى  المجلـــ�س  �شــــاأن  فـــي   2005 ل�شنة    )20( رقم  القــــانــــون  على  الطـــــالع  بعد 

لل�شـــئون الإ�شـــــالمـيــــــة،

الأعلى  المجلــــ�س  اأع�شـــــاء  بتعيــــين   2010 ل�شــــــنة   )5( رقــــــم  الملكــــي  الأمر  وعلـــــى 

لل�شـــــئون الإ�شـــــالميـــــة،

وبعد موافقة المجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

لل�شئون  الأعلى  المجل�س  عمل  لتنظيم  الداخلية  الالئحة  من   )15( المادة  بن�س  ُي�شتبدل 

الإ�شالمية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2007 الن�س الآتي:

المادة )15(:

لجانًا  والخت�شا�س  الخبرة  ذوي  من  غيرهم  من  اأو  اأع�شائه  بين  من  ي�شكل  اأن  للمجل�س   - اأ 

للقيام بالمهام التي يحددها.

ب- يجب على الع�شو النتظام في ح�شور اجتماعات المجل�س ولجانه التي هو ع�شو فيها، ول 

يجوز له اأن يتغيب عنها اإل بعذر مقبول ، واإذا طراأ له ما ي�شتوجب غيابه عن اإحدى جل�شات 

رئي�س  م�شبقًا  بذلك  يخطر  اأن  فعليه   ، فيها  ع�شو  هو  التي  اللجان  من  لجنة  اأو  المجل�س 

المجل�س اأو الأمانة العامة.

ج- ُيعُد عذرًا مقبوًل ح�شول الع�شو على اإجازة اأو ح�شوله على اإذن �شابق من رئي�س المجل�س 

لأ�شباب تبرر ذلك، اأو اإذا كان الغياب لظرف طارئ ُمبرر يقدره رئي�س المجل�س اأو من ينوب 

عنه ، وُيعُد الموفد في مهمة خا�شة بالمجل�س في حكم الحا�شل على اإجازة ويحيط الرئي�ُس 

المجل�َس علًما ب�شبب تغيب الأع�شاء المتخلفين عن ح�شور الجل�شة اأو اللجنة في اأول جل�شة 

تالية.
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جل�شة  ح�شور  عن  يتغيب  الذي  للع�شو  كتابيًا  اأو  �شفويًا  تنبيهًا  يوجه  اأن  المجل�س  لرئي�س  د- 

اأو اجتماع من اجتماعات لجانه التي هو ع�شو فيها بغير عذر  واحدة من جل�شات المجل�س 

ثالث  اأو  متتاليتين  للجانه  اجتماعين  اأو  للمجل�س  جل�شتين  ح�شور  عن  تغيب  فاإذا  مقبول. 

اأو ثالثة اجتماعات للجانه متقطعة في ال�شنة الواحدة ، وذلك بغير عذر  جل�شات للمجل�س 

ثالثة  اأو  للمجل�س  جل�شات  ثالث  ح�شور  عن  الع�شو  تغيب  فاإذا   ، مكتوبًا  لومًا  وجه  مقبول 

 ، متفرقة  للجانه  اجتماعات  اأربعة  اأو  للمجل�س  جل�شات  اأربع  اأو  متتالية  للجانه  اجتماعات 

الع�شو  حق  في  ليتخذ  تالية  جل�شة  اأول  في  المجل�س  على  الأمر  فيعر�س  مقبول  عذر  بغير 

المتغيب الإجراء المنا�شب.

يلتزم الع�شو بعدم الن�شراف من جل�شة المجل�س اأو اجتماع اللجنة قبل نهايتها ، اإل اإذا  هـ-  

طراأ ما ي�شتوجب ان�شرافه وبعد اأن ياأذن له رئي�س المجل�س بذلك.

الرئي�س �شرورة لذلك،  راأى  اأو كلما  المجل�س �شهريًا،  العام على رئي�س  الأمين  يعر�ُس  و-  

تقريرًا عن ح�شور اأع�شاء المجل�س وغيابهم.

المادة الثانية

ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

 

رئي�س المجل�س الأعلى لل�سئون الإ�سالمية

         عبداهلل بن خالد اآل خليفة 

�شدر في: 28 رم�شان 1431هـ

الموافـق: 7 �شبتــــــمبر 2010م


