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المقدمة
تـــّم إعـــداد هـــذه الالئحـــة فـــي إطـــار حوكمـــة العمـــل المؤسســـي داخـــل 

ــة  ــر النظاميـ ــع األطـ ــق مـ ــا يتوافـ ــاء بمـ ــام إخـ ــة األيتـ ــة لرعايـ ــة الخيريـ المؤسسـ

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 االجتماعية.الرئيس

لجنة المراجعة الداخلية.اللجنة

الئحة لجنة المراجعة الداخلية.الالئحة

لغرض تطبيق أحكام هذه الالئحة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه 

المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك:
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أواًل: أهداف ومهام اللجنة ونطاق عملها
1- أهداف اللجنة:

ــة داخليــة فاعــل، هــو أحــد المســؤوليات الرئيســة المنوطــة بمجلــس األمنــاء،  إن وجــود نظــام رقاب

وتتمثــل أهــداف لجنــة المراجعــة فــي مســاعدة مجلــس األمنــاء فــي الوفــاء بالمســؤوليات المنوطــة 

بــه وعلــى األخــص المســاعدة فــي التحقــق مــن كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة وتنفيــذه بفاعليــة، 

ــراض  ــق أغ ــا يحق ــره بم ــام وتطوي ــل النظ ــأنها تفعي ــن ش ــاء م ــس األمن ــات لمجل ــم أي توصي وتقدي

المؤسســة ويحمــي مصالــح المســتفيدين بكفــاءة عاليــة وتكلفــة معقولــة. 

2- نطاق عمل اللجنة:
ــجالت،  ــر والس ــات والتقاري ــات والبيان ــة المعلوم ــى كاف ــالع عل ــود، االط ــدون أي قي ــة، وب ــق للجن يح

ــس  ــوم مجل ــا. ويق ــالع عليه ــة االط ــة أهمي ــرى اللجن ــي ت ــور الت ــن األم ــك م ــر ذل ــالت، أو غي والمراس

ــا. ــام بمهامه ــة القي ــل للجن ــي تكف ــراءات الت ــاذ كل اإلج ــاء باتخ األمن

3- مهام اللجنة:
تشمل مهام عمل اللجنة القيام بكل األعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها، ومنها:

ــدى  ــي م ــر ف ــاء والنظ ــس األمن ــى مجل ــا عل ــل عرضه ــة قب ــم المالي ــة القوائ 1/3 دراس
توافقهــا مــن المعاييــر المحاســبية المعتمــدة وشــفافيتها وعدالتهــا وإبــداء الــرأي 

والتوصيــة بشــأنها. 

ــي  ــر ف ــا وأي تغيي ــل اعتماده ــة قب ــا المؤسس ــي تتبناه ــبية الت ــات المحاس ــة السياس 2/3 دراس
هــذه السياســات، وتقديــم مــا تــراه اللجنــة مــن مقترحــات بشــأنها؛ أخــذًا فــي االعتبــار مــدى 

مالءمــة السياســات المحاســبية لطبيعــة أعمــال المؤسســة وأثرهــا علــى المركــز المالــي 

للمؤسســة ونتائــج أعمالهــا.

ــر المؤسســة للمخاطــر المهمــة التــي قــد تتعــرض لهــا والخطــوات  3/3 تقويــم فاعليــة تقدي
ــر.  ــذه المخاط ــة وإدارة ه ــة ومواجه ــة لمراقب ــا إدارة المؤسس ــي اتخذته الت

4/3 التحقــق مــن كفايــة تصميــم األنشــطة الرقابيــة فــي المؤسســة، وفاعليــة تصميمهــا 
بطريقــة مناســبة تمكــن مــن الحــد مــن وقــوع الغــش واألخطــاء، واكتشــافها فــور 

ــودة  ــن ج ــق م ــن التحق ــن م ــة تمك ــة بطريق ــطة الرقابي ــذ األنش ــة تنفي ــا، وفاعلي وقوعه

تنفيــذ األنشــطة الرقابيــة والثبــات فــي تنفيذهــا، والتحقــق مــن أن لــدى المؤسســة طريقــة 

ــد  ــي ق ــر الت ــك المخاط ــي ذل ــا ف ــا بم ــرض له ــي تتع ــة الت ــر المهم ــد المخاط ــة لتحدي فاعل

ــة.  ــات المرعي ــة والتعليم ــات لألنظم ــن أي مخالف ــأ ع تنش
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فــي  تقــع  التــي  األخطــاء  أو  بالغــش  العالقــة  ذات  التقصــي  عمليــات  علــى  اإلشــراف   5/3
تقصيهــا. أهميــة  اللجنــة  تــرى  أخــرى  أمــور  أي  أو  المؤسســة، 

6/3 إســتعراض خطــة عمــل المراجــع الخارجــي ودراســة التقاريــر والمالحظــات التــي يقدمهــا 
المراجــع الخارجــي للمؤسســة والجهــات الرقابيــة الحكوميــة وغيرهــا، وذلــك بغــرض 

التحقــق مــن إتخــاذ اإلجــراءات المالئمــة لمعالجــة مــا تضمنتــه هــذه التقاريــر والمالحظــات. 

وتعنــى اللجنــة أيضــا بالتحقــق مــن اســتقاللية المراجعيــن الخارجييــن. وتكــون اللجنــة 

حلقــة الوصــل بيــن المراجــع الخارجــي ومجلــس األمنــاء.  وتقــوم اللجنــة بترشــيح مراجــع 

ــزل  ــة ع ــرح اللجن ــا تقت ــه.  كم ــد أتعاب ــة وتحدي ــة للمؤسس ــة التالي ــنة المالي ــابات للس الحس

بيــان األســباب، والحفــاظ علــى حــق مراجــع الحســابات فــي  مراجــع الحســابات، مــع 

ــر  ــت غي ــي وق ــر ف ــم التغيي ــره إذا ت ــبب تغيي ــه بس ــرر يصيب ــن أي ض ــض ع ــة بالتعوي المطالب

ــول.   ــرر مقب ــر مب ــب أو لغي مناس

7/3 التحقــق مــن اســتقاللية المراجعيــن الداخلييــن، وتقديــم أي مقترحــات مــن شــأنها تأكيــد 
اســتقاللية المراجعيــن الداخلييــن، والرفــع مــن كفــاءة مــا يقومــون به مــن أعمــال وبتكلفة 

معقولــة.  وتكــون اللجنــة حلقــة الوصــل مــا بيــن مجلــس األمنــاء والمراجعيــن الداخلييــن.  

كمــا تقــوم اللجنــة بدراســة طلبــات الترشــيح لوظيفــة مديــر المراجعــة الداخليــة فــي 

المؤسســة والمكافــآت والبــدالت والمزايــا األخــرى المخصصــة لــه وترشــيح الشــخص األكثــر 

ــواًء  ــة س ــة الداخلي ــر المراجع ــل مدي ــاء عم ــي إنه ــر ف ــباب، والنظ ــان األس ــع بي ــة، م مالءم

بســبب االســتقالة أو العجــز أو اإلعفــاء، ورفــع مايتــم التوصــل إليــه مــن توصيــات فــي هــذا 

الشــأن إلــى مجلــس األمنــاء.

8/3 دراســة خطــة عمــل المراجعــة الداخليــة فــي المؤسســة واعتمادهــا، ودراســة التقاريــر التــي 
ــدر عنها.  تص

9/3 اإلســتعانة بالمراجــع الداخلــي أو جهــات إستشــارية خارجيــة لتنفيــذ عمليــات 
ــا  ــذ مهامه ــى تنفي ــة عل ــاعد اللجن ــة تس ــات متخصص ــام بدراس ــة أو القي مراجع

وتحديــد أتعابهــم.

ثانيًا : تشكيل اللجنة والشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة
تشــكل لجنــة المراجعــة مــن عضــو واحــد علــى األقــل مــن أعضــاء مجلــس األمنــاء باإلضافة 

الــى مختصيــن بالشــؤون الماليــة والمحاســبية علــى أال يقــل عــدد أعضــاء اللجنــة عــن )3( 

ثالثــة أعضــاء.
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ثالثًا : تعيين أو إعفاء أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم
1- يعين مجلس األمناء أعضاء لجنة المراجعة وذلك لمدة ثالث سنوات. 

2- يجوز إعادة تعيين العضو في اللجنة لدورة ثانية شريطة أال يستمر العضو ألكثر من دورتين متتاليتين. 

3- يتم إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من المجلس في الحاالت التالية:
أ - طلب العضو إعفاءه من عضوية اللجنة.

ب- تغيب العضو عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله مجلس األمناء.

4- عنــد انتهــاء مــدة العضــو، أثنــاء مــدة عمــل اللجنــة، بســبب الوفــاة أو االســتقالة أو العجــز أو اإلعفاء، 
ــروط  ــار الش ــي االعتب ــذًا ف ــة أخ ــي اللجن ــاغر ف ــب الش ــغل المنص ــر لش ــوًا آخ ــس عض ــن المجل يعي

الواجــب توافرهــا فــي عضــو اللجنــة. ويعتبــر كل مــن العضــو الــذي شــغر منصبــه فــي اللجنــة 

والعضــو الــذي يعيــن لمواصلــة فتــرة خدمــة العضــو الــذي شــغر منصبــه فــي اللجنــة، قــد خدمــا 

لفتــرة دورة كاملــة.

رابعًا: واجبات عضو اللجنة
1 - االنتظــام فــي حضــور جلســات اللجنــة والمشــاركة الفعالــة فــي أعمالهــا، وعلــى العضــو الــذي 
يطــرأ مــا يســتوجب غيابــه عــن إحــدى جلســات اللجنــة أن يخطــر رئيــس اللجنــة كتابــة بذلــك. وال 

يجــوز للعضــو االنصــراف نهائيــً مــن الجلســة قبــل ختامهــا إال بــإذن مــن رئيــس اللجنــة. 

2 - المحافظــة علــى أســرار المؤسســة، وال يجــوز لعضــو اللجنــة أن يذيــع مــا وقــف عليــه مــن أســرار 
ــن  ــض ع ــن التعوي ــاءلته ع ــن مس ــاًل ع ــره، فض ــب تغيي ــه وإال وج ــه بعمل ــبب قيام ــة بس المؤسس

الضــرر الــذي قــد يترتــب علــى ذلــك.

3 - عدم القيام بأي أعمال تنفيذية في المؤسسة.

4 - أن يبــذل العنايــة الواجبــة لمزاولــة األعمــال المنوطــة بــه، ومواكبــة التطــورات الحديثــة ذات 
العالقــة بأعمــال المؤسســة.

5 - أن يتصــف بالعــدل وأن يتحلــى عنــد قيامــه بعملــه بالنزاهــة والعفــة والصــدق والموضوعيــة 
ــوم  ــن، وأال يق ــه آلراء اآلخري ــع حكم ــخصية وأال يخض ــح الش ــن المصال ــرد م ــتقالل، وأن يتج واالس

ــا. ــر حقيقته ــى غي ــات عل ــن معلوم ــاح ع باإلفص

6 - أال يشترك العضو، في أي أعمال أو أنشطة تعتبر مخلة بالشرف واألمانة.
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خامسًا:  اختصاصات رئيس اللجنة وأمين اللجنة 
1- يعيــن مجلــس األمنــاء رئيســا للجنــة لمــدة عضويــة اللجنــة، ويتولــى رئيــس اللجنــة اإلشــراف علــى 

إنجــاز اللجنــة لمهامهــا ولــه علــى األخــص مــا يلــي:

ــة  ــات اللجن ــن اجتماع ــاع م ــكان كل اجتم ــخ وم ــت وتاري ــد وق ــاد وتحدي ــة لالنعق ــوة اللجن 1/1 دع

ــة. ــاء اللجن ــع أعض ــيق م ــد التنس ــك بع ــال وذل ــدول األعم وج

2/1  رئاسة اجتماعات اللجنة.

3/1  رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إلى المجلس.

4/1  إعــداد تقاريــر دوريــة عــن أنشــطة اللجنــة بالتنســيق مــع أميــن اللجنــة وعرضهــا علــى اللجنــة 

ــخ  ــر نس ــذه التقاري ــق به ــة، ويرف ــن اللجن ــا م ــد اعتماده ــاء، بع ــس األمن ــا لمجل ــدًا لرفعه تمهي

مــن محاضــر اللجنــة.

5/1  تمثيل اللجنة أمام المجلس وأي جهة أخرى تستدعي ذلك.

6/1  يختــار اعضــاء اللجنــة مــن بينهــم نائــب لرئيــس اللجنــة، و يتولــى نائــب رئيــس اللجنــة القيــام 

بمهــام رئيــس اللجنــة فــي حــال غيابــه.

2- يحضــر أميــن اللجنــة الــذي تعينــه اللجنــة، اجتماعــات اللجنــة دون أن يكــون لــه حــق فــي التصويــت، 
ويعــد محاضــر االجتماعــات ويبلــغ مواعيــد الجلســات وجــدول األعمــال لألعضــاء ويقــوم بكافــة 

ــل  ــه التأهي ــون لدي ــة أن يك ــن اللجن ــار أمي ــد اختي ــى عن ــة، ويراع ــة باللجن ــة الخاص ــال اإلداري األعم

العلمــي والخبــرة العمليــة التــي تمكنــه مــن القيــام بالمهــام المنوطــة بــه، ويلتــزم أميــن اللجنــة 

بالمحافظــة علــى أســرار المؤسســة واالمتنــاع عــن ممارســة أي نشــاط قــد يكــون متعارضــً مــع 

مصلحــة المؤسســة. 

سادسًا : اجتماعات اللجنة
1- تعتمــد اللجنــة الجــدول الزمنــي الجتماعاتهــا قبــل بدايــة كل ســنة ماليــة علــى أن يتــم االتفــاق 

بشــكل نهائــي خــالل كل اجتمــاع علــى تاريــخ االجتمــاع الالحــق.

ــاع  ــور االجتم ــوة لحض ــه الدع ــل وتوج ــى األق ــهر عل ــة أش ــا كل ثالث ــا دوري ــة اجتماع ــد اللجن 2- تعق
قبــل موعــده بأســبوع علــى األقــل ويرفــق بهــا جــدول األعمــال ووثائقــه. ويلــزم الكتمــال النصــاب 

حضــور أغلبيــة األعضــاء.
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3- باإلضافــة إلــى مــا ورد فــي )2( أعــاله، تعقــد اللجنــة اجتماعــً إذا طلــب ذلــك رئيــس اللجنــة أو 
ــى أن  ــاء، عل ــس األمن ــي أو مجل ــع الداخل ــي أو المراج ــع الخارج ــا أو المراج ــن أعضائه ــن م عضوي

ــه. ــة ل ــباب الموجب ــاع األس ــب االجتم ــن طل يبي

4- تصــدر قــرارات وتوصيــات اللجنــة بأغلبيــة أصــوات أعضائهــا الحاضريــن وفــي حالــة تســاوي األصوات 
يرجــح الجانــب الــذي معــه الرئيــس. وال يجــوز االمتنــاع عــن التصويــت أو اإلنابــة فيــه.

ــي  ــية الت ــباب األساس ــن األس ــى أن يبي ــة عل ــذه اللجن ــرار تتخ ــى أي ق ــظ عل ــو التحف ــوز ألي عض 5- يج
دعتــه إلــى التحفــظ. وإذا خــرج أي عضــو مــن اجتمــاع اللجنــة قبــل اختتامــه فيقتصــر تحفظــه إن 

وجــد علــى القــرارات المتعلقــة بالبنــود التــي حضــر مناقشــتها، علــى أن ينــص فــي المحضــر علــى 

البنــود التــي لــم يحضــر مناقشــتها إذا أبــدى رغبتــه كتابــة فــي ذلــك.

سابعًا: توثيق محاضر اللجنة
توثق محاضر اجتماعات اللجنة كما يلي:

ــة أي  ــن مناقش ــاء م ــد االنته ــوم عن ــات ويق ــم المناقش ــاع أه ــالل االجتم ــة خ ــن اللجن ــدون أمي 1- ي
ــرارات. ــات أو ق ــن توصي ــه م ــل إلي ــم التوص ــا ت ــص م ــوع بتلخي موض

2- يحــرر أميــن اللجنــة لــكل اجتمــاع مــن اجتماعــات اللجنــة مشــروع محضــر يــدون فيــه تاريــخ 
االجتمــاع ومكانــه وأســماء الحاضريــن والغائبيــن وملخــص المناقشــات ونصــوص التوصيــات 

والقــرارات التــي توصلــت إليهــا اللجنــة ويعــرض علــى أعضــاء اللجنــة العتمــاده.

3- يرســل مشــروع المحضــر لجميــع األعضــاء ويطلــب منهــم تزويــد اللجنــة بمــا لديهــم مــن 
مالحظــات خــالل أســبوع مــن تاريــخ إرســاله.

4- يعــدل مشــروع المحضــر فــي ضــوء المالحظــات التــي تــرد مــن األعضــاء ويرفــع للرئيــس مرفقــا 
بــه المالحظــات.

5- فــي ضــوء مــا يوجــه بــه رئيــس اللجنــة يعــد المحضــر في شــكله النهائــي ويرســل لألعضــاء ويوقع 
مــن أميــن اللجنــة ورئيســها ويطلــب مــن األعضــاء اســتكمال التوقيــع مــع بيــان مــا لديهــم مــن 

مالحظــات إن وجــدت.

6- إذا وردت أي مالحظات أو تحفظات من األعضاء تدرج ضمن جدول أعمال االجتماع التالي.
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7- تحفــظ النســخة الموقعــة مــن المحضــر فــي ملــف خــاص ويرفق بهــا جميــع الوثائق والمراســالت 
المتعلقــة بالمحضر. 

ثامنًا: 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 وبعــد اســتطالع رأي اللجنــة.

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.

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 4- كل مال
والئحــة النظــام األساســي للمؤسســة، ومــا يســتتبع مــن قــرارات مرتبطــة تصــدر عــن المجلــس 

ــس. أو الرئي
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