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المقدمة
تـــّم إعـــداد هـــذه الالئحـــة فـــي إطـــار حوكمـــة العمـــل المؤسســـي داخـــل 

المؤسســـة الخيريـــة لرعايـــة االيتـــام »إخـــاء« بمـــا يتوافـــق مـــع األطـــر النظاميـــة 

ـــر  ـــة عش ـــادة الحادي ـــص الم ـــاء بن ـــا ج ـــة، ولم ـــر ربحي ـــات الغي ـــة للمؤسس والتنظيمي

ـــي م/8  ـــوم الملك ـــادر بالمرس ـــة الص ـــات األهلي ـــات والمؤسس ـــام الجمعي ـــن نظ م

ـــم 73739  ـــوزاري رق ـــرار ال ـــادرة بالق ـــة الص ـــه التنفيذي ـــخ 1437/2/19هــــ والئحت وتاري

ـــام  ـــة النظ ـــن الئح ـــعة م ـــادة التاس ـــه الم ـــت علي ـــا نّص ـــخ 1437/6/17هــــ، ولم وتاري

األساســـي للمؤسســـة.
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إن وزير العمل والتنمية االجتماعية

رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام » إخاء«

وبنـــاًء علـــى الصالحيـــات الممنوحـــة لـــه نظامـــً، وإشـــارة إلـــى محضـــر 

ـــادر  ـــم ص ـــام 2019 رق ـــة للع ـــدورة الثاني ـــابع ب ـــاء الس ـــس األمن ـــاع مجل اجتم

1368 وتاريـــخ 21 / 04 / 1440هــــ قـــرار رقـــم 5 / 2019 - 7 المتضمـــن )اعتمـــاد 

النظـــام األساســـي واللوائـــح التنفيذيـــة مـــع ادراج الملحوظـــات والتعديـــالت 

فـــي النظـــام واللوائـــح إن وجـــدت فـــي االجتماعـــات الالحقـــة(.

عليـــه تمـــت المراجعـــة مـــن لجنـــة المراجعـــة علـــى اللوائـــح والموافقـــة بعـــد 

إعطـــاء المالحظـــات وفـــق محضـــر اجتمـــاع مجلـــس األمنـــاء الثامـــن بدورتـــه 

الثانيـــة للعـــام 2019 صـــادر رقـــم 1877 بتاريـــخ 23 / 08 / 1440هــــ.
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مراجعة واعتماد الوثيقة

اعتماد الدليل – لجنة المراجعة

التاريخالتوقيعالعضوية   االسم

رئيس اللجنةاألستاذ / إبراهيم الراشد

عضوالدكتور / يحيى الجبر

عضواألستاذ / عبد الرحمن الخليفي
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المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام "إخاء".المؤسسة

هو مجلس أمناء المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام »إخاء«.المجلس

رئيس مجلس أمناء المؤسسة معالي وزير العمل والتنمية االجتماعيةالرئيس

اللجنة التنفيذيةاللجنة

الئحة عمل اللجنة التنفيذية.الالئحة

الرئيس 
التنفيذي

المسؤول األول عن الجهاز التنفيذي سواء كان مديرًا تنفيذيًا أو مديرًا عامًا 

أو غير ذلك.

لغرض تطبيق أحكام هذه الالئحة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه 

المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك:

  :  -

." :  -

. :  -

. :  -

 :  -

 :  -

المادة األولى: التعريفات
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المادة الثانية: الغرض من الالئحة
وضــع اإلطــار النظامــي لعمــل اللجنــة التنفيذيــة فــي المؤسســة مــن خــالل تحديــد تكويــن هــذه اللجنة 

وآليــة تشــكيلها، ومهامهــا ومســؤولياتها والصالحيــات المفوضــة لهــا وعالقاتهــا بأجهــزة المؤسســة 

األخرى.

المادة الثالثة: التعريف باللجنة
هــي لجنــة منبثقــة عــن مجلــس األمنــاء ويتــم تحديــد أعضاءهــا مــن قبــل المجلــس بحيــث ال يقــل عــدد 

أعضاءهــا عــن )5( أعضــاء وال يزيــد عــن )7( أعضــاء، ويجــب أن يتمتــع أعضاؤهــا بالخبــرة الكافيــة للقيــام 

التوصيــات والمرئيــات  التنفيذيــة، وتقديــم  بأعمــال اإلشــراف والمراجعــة والمتابعــة ألعمــال اإلدارة 

لمجلــس األمنــاء.

المادة الرابعة: الهدف العام )الرئيس( للجنة
مســاعدة مجلــس األمنــاء فــي تحمــل مســؤولياته فيمــا يتعلــق باإلشــراف علــى اإلدارة التنفيذيــة 

للمجلــس حيــال ذلــك،  الالزمــة  التوصيــات  أعمالهــا بصفــة منتظمــة، وعمــل  ومراجعــة ومراقبــة 

واإلشــراف علــى مــدى تطبيــق المؤسســة ألطــر الحوكمــة والعمــل المؤسســي ومــدى تنفيــذ الخطــط 

والمبــادرات بمــا يحقــق األهــداف االســتراتيجية للمؤسســة.

المادة الخامسة: تشكيل اللجنة
تشــكل اللجنــة بقــرار مــن المجلــس بحيــث ال يقــل عــدد أعضاءهــا عــن 5 أعضــاء وال يزيــد عــن 7 أعضــاء 

ــة  ــاء اللجن ــمية أعض ــكيلها تس ــادر بتش ــرار الص ــن الق ــم ويتضم ــس أو غيره ــاء المجل ــن أعض ــواء م س

ــها. ورئيس

المادة السادسة: مدة عمل اللجنة
تبــدأ مــّدة عمــل اللجنــة مــن تاريــخ القــرار الصــادر بتشــكليها ولمــدة تحــدد فــي هــذا القــرار علــى أال تقــل 

عــن ســنة وال تزيــد عــن )3( ســنوات ويجــب أن تتوافــق مــدة عضويــة اللجنــة مــع مــدة عضويــة المجلــس، 

ويجــوز للمجلــس تمديدهــا أو تجديدهــا لمــدة مماثلــة أو مــّدد محــددة بقــرار التجديــد أو التمديــد.

المادة السابعة: رئاسة اللجنة
ــق  ــن طري ــاره ع ــم اختي ــاء ويت ــس األمن ــاء مجل ــد أعض ــن أح ــة م ــة اللجن ــون رئاس ــب أن تك يج

المجلــس أو الرئيــس، وفــي حالــة عــدم تســميته مــن المجلــس أو الرئيــس يتفــق أعضــاء اللجنــة 

فــي االجتمــاع األول علــى اختيــار وتســمية الرئيــس.
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المادة الثامنة: قواعد اختيار أعضاء اللجنة
يراعى عن اختيار عضو اللجنة ما يلي:

 أن يتم ترشيحه من قبل المجلس أو الرئيس.

 أن تكون أغلبية أعضاء اللجنة من أعضاء المجلس.

 أن يكون الرئيس التنفيذي من بين أعضاء اللجنة ولو لم يكن من أعضاء مجلس األمناء.

 أن يتمتع العضو باالستقاللية والقدرة على الرقابة واإلشراف وابداء التوصيات.

 أال يكون لدى العضو مانع تضارب المصالح في عالقته بالمؤسسة. 

المادة التاسعة: أمين سر اللجنة
1- يحق لّلجنة تعيين أمين سر لها يتم اختياره من موظفي اإلدارة العامة للمؤسسة.

2- يقــوم أميــن الســر بتوثيــق اجتماعــات اللجنــة، وإعــداد محاضــر لهــا تتضمــن مــا دار مــن نقاشــات 

ومــداوالت، مــع بيــان مــكان االجتمــاع وتاريــخ ووقــت بدايتــه وانتهائــه.

3- يقوم أمين السر بتوثيق قرارات اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص.

4- يقــوم أميــن الســر بتدويــن أســماء األعضــاء الحاضريــن والتحفظــات التــي أبدوهــا -إن وجــدت - 

وتوقيــع هــذه المحاضــر مــن جميــع األعضــاء الحاضريــن.

ــات  ــق والمعلوم ــل والوثائ ــة وأوراق العم ــال اللجن ــدول أعم ــا بج ــة أعضاءه ــر اللجن ــن س ــزود أمي 5- ي

المتعلقــة بهــا وأي وثائــق أو معلومــات إضافيــة يطلبهــا أي مــن أعضــاء اللجنــة وذلــك قبــل )10( 

أيــام علــى األقــل مــن تاريــخ االجتمــاع.

6- يبّلغ أمين سر اللجنة أعضاءها بمواعيد االجتماعات قبل شهر من انعقادها.

7-   يتولــى أميــن ســر اللجنــة متابعــة تنفيــذ قــرارات اللجنــة ورفــع تقاريــر دوريــة لألعضــاء عــن حالــة 

تنفيــذ القــرارات.

8- ال يحق ألمين سر اللجنة المشاركة في التصويت أو القرارات.

المادة العاشرة: اجتماعات اللجنة
1- تجتمــع اللجنــة )6( مــرات علــى األقــل خــالل العــام، كمــا يجــوز لهــا أن تعقــد اجتماعــات اســتثنائية 

أو طارئــة حســب مــا تقتضيــه مصلحــة العمــل وذلــك بنــاء علــى دعــوة مــن رئيــس اللجنــة أو اثنيــن 

ــن أعضاءها. م

2- فــي حــال تعــذر حضــور أحــد أعضــاء اللجنــة، يجــوز لــه المشــاركة عبــر وســائل االتصــال التقنيــة، 

ــة. وتعــد مشــاركته كمــن حضــر أصال

3-   تعقــد اجتماعــات اللجنــة فــي مقــر اإلدارة العامــة للمؤسســة أو فــي أي مــكان آخــر يتفــق عليــه 

أعضــاء اللجنــة.
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4-   يعــد أميــن ســر اللجنــة بالتنســيق مــع رئيســها واإلدارة التنفيذيــة جــدول أعمــال اللجنــة وجدولــة 

المواضيــع حســب أهميتهــا، ويراجــع ويعتمــد مــن رئيــس اللجنــة قبــل التوزيــع علــى األعضــاء.

5- يكتمل النصاب القانوني الجتماع األعضاء بحضور األغلبية.

ــار  ــة يخت ــة أي مــن أعضائهــا وفــي حالــة عــدم اإلناب ــه إناب 6- فــي حالــة غيــاب رئيــس اللجنــة يحــق ل

ــاع. ــرأس االجتم ــن يت ــرون م ــاء الحاض األعض

7- تصــدر القــرارات بأغلبيــة أصــوات األعضــاء الحاضــرون وعنــد التســاوي يرجــح الــرأي الــذي يصــوت لــه 

رئيــس اللجنــة.

8- ال يجــوز لّلجنــة أن تصــدر قراراتهــا بطريقــه عرضهــا علــى األعضــاء متفرقيــن إال فــي الحــاالت 

ــك  ــد تل ــة وتع ــرارات كتاب ــذه الق ــى ه ــاء عل ــع األعض ــة جمي ــا موافق ــترط عنده ــة، ويش الضروري

ــة التوقيــع عليهــا مــن قبــل جميــع األعضــاء وتعــرض علــى  القــرارات ســارية المفعــول فــي حال

ــاع. ــر االجتم ــي محض ــا ف ــا إلثباته ــي له ــاع تال ــي أول اجتم ــة ف اللجن

9- ال يحــق لغيــر أعضــاء اللجنــة حضــور اجتماعاتهــا، إال أنــه يمكــن للرئيــس التنفيــذي وفريــق اإلدارة 

ــاء  ــات بن ــن االجتماع ــزء م ــور كل أو ج ــن حض ــارين أو الموظفي ــن أو المستش ــة أو المديري التنفيذي

علــى طلــب أو دعــوة مــن اللجنــة وذلــك لتزويدهــا بالمعلومــات والوثائــق.

10- يعــد أميــن ســر اللجنــة المســوّدة األولــى لمحضــر االجتمــاع ويمررهــا ألعضــاء اللجنــة لمراجعتهــا 

واعتمادهــا ومــن ثــم التوقيــع عليهــا، وحــال تعــذر ذلــك ترســل المســوّدة األولــى لألعضــاء خــالل 

يوميــن مــن تاريــخ االجتمــاع كحــد أقصــى، ويقــدم أعضــاء اللجنــة مالحظاتهــم ومرئياتهــم عــن 

المحضــر إن وجــدت خــالل اليوميــن التالييــن الســتالم مســودة المحضــر، يعــدل أميــن ســر اللجنــة 

المحضــر بنــاء علــى الملحوظــات الــواردة إليــه مــن األعضــاء ويعــد الصــورة النهائيــة مــن المحضــر، 

وبمجــرد التوقيــع عليــه مــن جميــع األعضــاء وأميــن اللجنــة يكتســب الصفــة الرســمية ويــدرج فــي 

الســجل الخــاص.

المادة الحادية عشر: واجبات عضو اللجنة
1- االنتظام في حضور اجتماعات اللجنة والمشاركة الّفعالة في أعمالها.

ــًا أو  ــة كتابي ــس اللجن ــر رئي ــبب أن يخط ــاع ألي س ــور االجتم ــن حض ــب ع ــذي يتغي ــو ال ــى العض 2- عل

ــل. ــى األق ــام عل ــة أي ــاع بثالث ــد االجتم ــل موع ــة قب ــر اللجن ــن س ــق أمي ــن طري ــك ع ــًا بذل الكتروني

3- التجــرد مــن أي مصالــح شــخصية تتعــارض وعملــه باللجنــة وأن يتصــف عملــه بالموضوعيــة 

والشــفافية واالســتقاللية فــي اتخــاذ القــرار.

4- اإلفصــاح لمجلــس األمنــاء عــن أي أعمــال قامــت أو مــن المحتمــل قيــام العالقــة فيهــا بينــه وبيــن 

المؤسســة وقــد يؤثــر عملــه فــي اللجنــة عليهــا أو يتأثــر بهــا.

5- مراعاة المصلحة العليا للمؤسسة وأبناؤها.
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المادة الثانية عشر: صالحيات اللجنة
1- يحــق لّلجنــة المراجعــة والتدقيــق والرقابــة عــن أي نشــاط ينــدرج تحــت صالحياتهــا أو ضمــن 

مهامهــا ومســؤولياتها ودراســة أبعــاد ذلــك النشــاط ويجوز لهــا االســتعانة بالجهات االستشــارية 

المتخصصــة فــي مجــال االســتثمار أو المحاســبة أو القانــون أو أي استشــارات أخــرى متــى مــا رأت 

أهميــة لذلــك.

ــن أداء  ــا م ــا يمّكنه ــا بم ــة له ــات الالزم ــتندات والمعلوم ــع المس ــى جمي ــول إل ــة الوص ــق للجن 2- يح

ــل. ــه األمث ــى الوج ــا عل ــا ومهامه اختصاصاته

ــارين وكل  ــي والمستش ــق الداخل ــابات والمدق ــب الحس ــات ومراق ــاء القطاع ــع رؤس ــاع م 3- االجتم

مــن لــه عالقــة لمراقبــة األداء العملــي والتنفيــذي والمالــي والتنظيمــي للمؤسســة وأي صالحيــات 

أخــرى يمنحهــا لهــا المجلــس أو الرئيــس.

المادة الثالثة عشر: مهام واختصاصات اللجنة
ــذ  ــدى تنفي ــة م ــة ومتابع ــتراتيجية الموضوع ــداف االس ــًا لأله ــات تحقيق ــذ السياس ــة تنفي 1- متابع

الخطــط والميزانيــات واإلجــراءات لتعزيــز فاعليــة األداء.

2- استعراض خطط العمل وتوزيع المهام واعتمادها وفق الصالحيات.

3- مراقبة أداء المؤسسة بصورة دورية لتحديد مدى تحقيق األهداف قصيرة المدى.

4- اإلشراف على وضع االستراتيجيات الالزمة لتحقيق األهداف طويلة المدى.

ــادرات ومقارنتهــا مــع الخطــط الموضوعــة ومتابعــة العمــل  ــج التشــغيلية للمب 5- اســتعراض النتائ

علــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتصحيــح النتائــج الغيــر مرضيــة.

6- متابعــة تنفيــذ األعمــال الالزمــة الســتيفاء حقــوق المؤسســة الماديــة والمعنويــة وتقديــم 

التوصيــات الالزمــة حيــال ذلــك.

7- مراجعــة وتقييــم اللوائــح واألنظمــة الداخليــة للمؤسســة المتعلقــة بالعمــل التنظيمــي وعالقــة 

ــم  ــن ث ــا، وم ــة بأبنائه ــة المؤسس ــة بعالق ــك المتعلق ــض أو تل ــا البع ــة ببعضه ــزة المؤسس أجه

إبــداء الــرأي ورفــع التوصيــات للمجلــس لالعتمــاد.

8- رفــع التوصيــات الالزمــة للمجلــس حــول تطويــر إطــار الحوكمــة والعمل المؤسســي مــع مراجعة 

ــنويًا. ذلك س

9- مراقبة عمل اإلدارة التنفيذية ومدى تنفيذها إلطار ومبادئ الحوكمة في أعمال المؤسسة.

10- تقديم وتطوير عملية التقييم الذاتي ألعمال أجهزة المؤسسة واإلشراف عليها.

11- مساعدة مجلس األمناء في ترشيح الكفاءات المؤهلة لالنضمام إلى المجلس.

12- مســاعدة مجلــس األمنــاء فــي اختيــار وتطويــر وتقييــم المرشــحين والعامليــن فــي المناصــب 

العليــا فــي اإلدارة التنفيذيــة واإلشــراف علــى وضــع خطــط التعاقــب الوظيفــي.
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13- مساعدة المجلس في تقييم عمل أعضاءه وبيان المالحظات والمرئيات حيال ذلك.

برواتــب  يتعلــق  وبمــا  األمنــاء،  مجلــس  وتعويضــات  بمكافــآت  الخاصــة  التوصيــات  تقديــم   -14

الموظفيــن والرئيــس التنفيــذي وخطــة التعويضــات والمكافــآت ومراجعتهــا ورفعهــا للمجلــس 

ــاد. لالعتم

15- أي مهام أو مسؤوليات أخرى يوكلها المجلس أو الرئيس للجنة.

المادة الرابعة عشر:  التقارير
علــى اللجنــة مــن خــالل رئيســها تقديــم تقاريــر دوريــة لمجلــس األمنــاء عــن كافــة القــرارات واإلجــراءات 

واألعمــال التــي قامــت بهــا.

المادة الخامسة عشر: إنهاء عمل اللجنة
1- يجــوز بقــرار مــن المجلــس أو رئيســه إنهــاء عضويــة أعضــاء اللجنــة أو أحدهــم علــى أن يكــون هــذا 

القــرار مســببًا.

ــي  ــعار خط ــليم إش ــك بتس ــا وذل ــن عضويته ــتقالة م ــة االس ــاء اللجن ــن أعض ــو م ــوز ألي عض 2-يج

بذلــك لرئيــس مجلــس األمنــاء أو رئيــس اللجنــة وتصبــح االســتقالة ســارية المفعــول اعتبــارًا مــن 

ــا. ــة عليه ــخ الموافق تاري

ــس  ــي مجل ــه ف ــدة عضويت ــاء م ــقوط أو انته ــرد س ــة بمج ــاء اللجن ــن أعض ــة أي م ــقط عضوي 3- تس

ــة. ــه بالمؤسس ــة خدمت ــاء أو نهاي األمن

المادة السادسة عشر: مكافآت أعضاء اللجنة وبدالتهم
1- تحــدد مكافــآت أعضــاء اللجنــة حســب السياســة التــي يضعهــا مجلــس األمنــاء لذلــك وبمــا 

يتوافــق مــع السياســة الماليــة للمؤسســة.

2- تقــوم المؤسســة بتغطيــة مصاريــف التنقــل والســكن وأي مصاريــف أخــرى لتمكيــن عضــو 

اللجنــة مــن حضــور االجتماعــات.

المادة السابعة عشر: األحكام العامة
1- ُتعــد هــذه الالئحــة نافــذة مــن تاريــخ موافقــة مجلــس األمنــاء عليهــا وال تعــّدل أيــة مــواد فيهــا أو 

تحــذف أو تضــاف لهــا إال بنــاًء علــى قــرار المجلــس.

2- تعد هذه الالئحة مكّملة للنظام األساسي للمؤسسة فيما ورد بها.

3-تلغــى هــذه الالئحــة وتحــل محــل كل مــا يتعــارض معهــا مــن إجــراءات أو قــرارات أو لوائــح داخليــة 

فيمــا يخــص مــا ورد فيهــا.
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ــة  ــح العام ــة واللوائ ــأنه األنظم ــق بش ــة يطب ــذه الالئح ــي ه ــاص ف ــص خ ــأنه ن ــرد بش ــم ي كل مال  -4

والئحــة النظــام األساســي للمؤسســة.

ــال  ــن أن أعم ــد م ــان التأك ــة وضم ــات ذات العالق ــل الممارس ــة أفض ــرض مواكب ــة بغ ــى اللجن عل  -5

المؤسســة تتماشــى مــع أفضــل الممارســات فــي مجــال الحوكمــة مراجعــة هــذه الالئحــة دوريــًا 

ورفــع التوصيــات للمجلــس العتمــاد أي تعديــالت ضروريــة وفقــًا لألنظمــة المطبقــة.
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