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المادة األولى  :التعريفات

4

يقصد باملصطلحات التالية التي وردت يف هذه الالئحة الدالالت املبينة أمام كل واحد منها عىل النحو التايل:
املنطقة  :إحدى مناطق اململكة العربية السعودية حسب نظام املناطق.
املؤسسة  :مؤسسة سليامن بن عبد العزيز الراجحي اخلريية.
صاحب الصالحية  :الرئيس التنفيذي باملؤسسة .
اللجنة  :جلنة العمل اخلريي باملنطقة.
الرئيس  :رئيس جلنة العمل اخلريي باملنطقة.
النائب  :نائب رئيس جلنة العمل اخلريي باملنطقة.
عضو اللجنة  :عضو جلنة العمل اخلريي باملنطقة.
مقرر اللجنة  :وهو مسؤول عن ضبط وحترير حمارض االجتامعات.
المادة الثانية  :االرتباط اإلداري

ترتبط جلنة العمل اخلريي باملنطقة بمساعد الرئيس التنفيذي.
المادة الثالثة :الهدف

دراسة احتياجات املنطقة والطلبات املقدمة من اجلهات اخلريية يف املنطقة لدعم مرشوعاهتا وإقرار ما يوافق
أهداف املؤسسة وخططها وضوابطها ومعايريها وأولوياهتا ،ورفع التوصيات املناسبة جلهة االختصاص
حياهلا ،واقرتاح املشاريع واملبادرات.
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المادة الرابعة :إجراءات تشكيل اللجنة

 :1/4تعبئة النموذج رقم ( )1من قبل فرع املؤسسة.
 :2/4يقدم العضو سرية ذاتية عن خرباته العلمية والعملية يف جماله حسب نموذج رقم (.)2
 :3/4ترفع الفروع النموذج إىل إدارة الفروع مستوفي ًا مجيع املتطلبات.
 :4/4تدرس إدارة الفروع األسامء املرشحة و تفاضل بينها وفق املعايري املحددة يف املادة السادسة و ترفع
األسامء املقرتحة إىل صاحب الصالحية العتامدها.
 :5/4تقوم إدارة الفروع بمتابعة صاحب الصالحية إلصدار قرار التشكيل أو التجديد.
 :6/4يصدر صاحب الصالحية ــ بنا ًء عىل ترشيح وتوصية إدارة الفروع ــ قرار بتشكيل اللجنة
متضمن ًا أسامء األعضاء و اسم رئيس اللجنة.
 :7/4يتوىل الفرع إبالغ األعضاء بالقرار والدعوة لعقد االجتامع.
 :8/4تبارش اللجنة أعامهلا ابتداء من تاريخ االعتامد املحدد هلا يف قرار التشكيل إن وجد وإال فمن تاريخ
القرار  ،و تنتهي بانتهاء السنة امليالدية.
 :9/4يتم التجديد أو التشكيل ألعضاء اللجنة يف هناية كل سنة ميالدية من تعيينهم بعد تقويم أدائهم
وفق نموذج رقم . 3
 :10/4يف حال تأخر صدور قرار تشكيل جديد للجنة ؛ تستمر اللجنة السابقة قائمة باألعامل حتى
يصدر قرار بالتشكيل اجلديد للجنة.
 :11/4عند إعادة تشكيل اللجنة يتم اتباع اإلجراءات املذكورة يف هذه املادة.
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المادة الخامسة :تشكيل اللجنة

:1/5
:2/5
:3/5

6

تشكل اللجنة من رئيس وأربعة أعضاء كحد أدنى و بمشاركة مدير الفرع و مقرر من الفرع.
يراعى عند اختيار أعضاء اللجنة التنوع من حيث التخصص واالهتاممات واخلربات والنشاطات
اخلريية بام يتفق مع املجاالت التي تدعمها املؤسسة والنشاطات التي تساهم فيها.
يتضمن قرار التشكيل حتديد رئيس اللجنة وختتار اللجنة يف أول اجتامع هلا نائب ًا بالتصويت.
يكون رئيس قسم املنح بالفرع مقرر ًا للجنة ما مل ير مدير الفرع أو صاحب الصالحية خالف ذلك.

:4/5
 :5/5يف حال غياب رئيس قسم املنح بالفرع يكلف مدير الفرع أحد موظفي القسم بمهام مقرر اللجنة،
بصفة مؤقته.
المادة السادسة :الصفات والمؤهالت والخبرات المطلوبة لعضو اللجنة

 :1/6أن يكون من املشهود هلم باألمانة من ذوي الكفاءة العالية.
 :2/6أن يكون حمل ثقة ومقبوالً اجتامعي ًا.
 :3/6أن يكون من املهتمني بالعمل اخلريي يف املنطقة وله مسامهات يف هذا املجال ،أو ممن لدهيم
مهارات وخربات ختصصية تفيد عمل اللجنة.
 :4/6أن يكون قادر ًا عىل القيام بام يكلف به من أعامل ختتص هبا اللجنة.
 :5/6أن يكون لديه الوقت الكايف حلضور اجتامعات اللجنة وإنجاز املهام األخرى هلا.
 : 6/6أال يقل مؤهله العلمي عن جامعي.
 :7/6أن يكون قادر ًا عىل استيعاب واقع املنطقة واحتياجات املجتمع املحيل وتوظيف هذه املعرفة
يف تطوير العمل.
 :8/6أن يكون من املقيمني يف املنطقة وعىل دراية واطالع بأحواهلا.
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المادة السابعة :إنهاء العضوية

 :1/7انتهاء مدة العضوية بعد ميض سنة ميالدية من تأريخ اعتامد اللجنة.
 :2/7بناء عىل طلب عضو اللجنة .
 :3/7عدم قيام عضو اللجنة باملهام املطلوبة منه.
 :4/7عدم االلتزام بأنظمة ولوائح املؤسسة ذات العالقة .

 :5/7الغياب ثالثة اجتامعات متتالية ،أو مخسة متفرقة يف العام الواحد دون عذر مقبول.
 :6/7حيق للمؤسسة إهناء عضوية عضو اللجنة للمصلحة العامة دون إبداء األسباب.
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المادة الثامنة  :حل اللجنة

 :1/8يعاد تشكيل اللجنة بعد ميض سنة من تاريخ اعتامدها أو حسب ما يراه صاحب الصالحية.

 :2/8حتل اللجنة إذا خلت مقاعد ثلثي األعضاء

 :3/8يصدر قرار بحل اللجنة من صاحب الصالحية.
 :4/8يتم إشعار رئيس اللجنة وأعضائها بحل اللجنة.

 :5/8يراعى استيفاء املستحقات املالية ألعضاء اللجنة.

 :6/8للمؤسسة احلق يف حل اللجنة حسب ما تقضيه املصلحة.

 :7/8توجيه خطاب شكر لألعضاء بعد انتهاء عضويتهم.
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المادة التاسعة :شغور مكان أحد أعضاء اللجنة

 :1/9يرفع رئيس اللجنة (بالتنسيق مع مدير الفرع ) خطاب ًا يوضح فيه أسباب شغر مكان عضو

:1/11
:2/11
:3/11
:4/11
:5/11
:6/11
:7/11

 :1/10دراسة ما يعرض عىل اللجنة من مرشوعات يف جمال العمل اخلريي وإبداء الرأي وتقديم
املشورة.
 :2/10اقرتاح املشاريع واملبادرات التى حتتاجها املنطقة و حتديد أولويات الدعم.
 :3/10املشاركة يف إعداد اخلطة السنوية لعموم نشاطات وجماالت العمل اخلريي باملنطقة.
 :4/10املسامهة يف إعداد البحوث والدراسات التي ختدم النشاطات واملشاريع اخلريية باملنطقة.
 :5/10املسامهة يف تطوير اجلهات اخلريية واقرتاح الربامج املناسبة لذلك.
 :6/10تقويم وزيارة بعض املرشوعات باملنطقة بعد موافقة رئيس اللجنة.
 :7/10تقديم االستشارات يف املشاريع اخلريية للجهات احلكومية أو املؤسسات املانحة األخرى.

:8/11
:9/11

اللجنة.

 :2/9يرفع رئيس اللجنة اس ًام مرشح ًا  ،ويرفع مدير الفرع اس ًام مرشح ًا إلدارة الفروع ؛ ليخلف
أحدمها عضو اللجنة الذي خال مكانه وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة اخلامسة،

والصفات و املؤهالت الواردة يف املادة السادسة من هذه الالئحة ،وقد يرشح صاحب

الصالحية غريمها.
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المادة الحادية عشرة :مهام رئيس اللجنة

المادة العاشرة :اختصاصات لجنة العمل الخيري بالمنطقة
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رئاسة االجتامعات ،وإدارهتا.
إقرار جداول أعامل االجتامعات.
إحالة املعامالت واملوضوعات ملقرر اللجنة لعرضها عىل األعضاء لدراستها.
توزيع املسؤوليات واملهام عىل أعضاء اللجنة عند احلاجة إىل ذلك.
تكليف من يراه من األعضاء للوقوف عىل املشاريع ومتابعة تنفيذ الدعم.
متثيل اللجنة أمام اجلهات ذات العالقة أو اللقاءات العامة بعد موافقة صاحب الصالحية.
رفع حمارض االجتامعات إىل مدير الفرع وترسل إىل إدارة الفروع باملؤسسة بعد استيفاء توقيعات
األعضاء عليها.
رفع تقارير دورية عن إنجازات اللجنة.
رفع تقرير ختامي عام قامت به اللجنة من أعامل وما تم رصفه من أموال.

 :10/11تفويض أحد أعضاء اللجنة للقيام باملهام املذكورة أعاله أو بعضها يف حالة عدم وجود
النائب.
المادة الثانية عشرة :مهام نائب الرئيس

 :1/12القيام بمهام رئيس اللجنة عند غيابه.
 :2/12متابعة تنفيذ قرارات اللجنة بالتنسيق مع مقرر اللجنة.
 :3/12القيام بام يكلف به من مهام ضمن اختصاصات اللجنة.
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المادة الثالثة عشرة :مهام (مقرر) اللجنة
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 :1/13االلتزام بحضور مجيع اجتامعات اللجنة وضبط حضور األعضاء.
 :2/13اإلعداد املسبق الجتامعات اللجنة وحتضري جدول األعامل.
 :3/13دعوة األعضاء وتذكريهم باالجتامعات.
 :4/13استالم كافة املراسالت التي ترد للجنة وتسجيلها وتصنيفها وعرضها عىل الرئيس.
 :5/13استكامل أوراق املوضوعات املعروضة عىل اللجنة.
 :6/13حترير حمارض االجتامعات وما دار فيها من مناقشات ،ورفع املحارض للرئيس بعد توقيعها.
 :7/13صياغة قرارات اللجنة وتزويد األعضاء بنسخة منها.
 :8/13متابعة تنفيذ قرارات اللجنة بالتنسيق مع الرئيس وإعداد التقارير الالزمة عن التنفيذ.
 :9/13متابعة املهام املوكلة لألعضاء وحتديد اجلداول الزمنية للتنفيذ.
 :10/13رفع بيان باملستحقات املالية ألعضاء اللجنة ومتابعة رصفها ،بعد توقيعها من صاحب
الصالحية.
 :11/13حفظ حمارض االجتامعات والقرارات الصادرة عنها واملكاتبات اخلاصة هبا.
 :12/13ما يطلبه رئيس اللجنة من أعامل ختص اللجنة تدخل ضمن اختصاصات اللجنة.
المادة الرابعة عشرة :مهام عضو اللجنة

 :1/14التقيد بحضور االجتامعات يف مواعيدها.
 :2/14أداء املهام املوكلة إليه من قبل اللجنة.
 :3/14دراسة مجيع ما حيال إليه من موضوعات وإبداء الرأي حياهلا.

© حقوق الطبع حمفوظة ملؤسسة سليامن بن عبد العزيز الراجحي اخلريية

الئحة لجان العمل الخيري بالمناطق

 :4/14تنفيذ القرارات املكلف هبا والصادرة من اللجنة.
 :5/14املشاركة يف إنجاز ما يلزم لتحقيق ما ورد يف املادة الثالثة والعارشة من هذه الالئحة.
 :6/14ال حيق للعضو إنابة غريه للمشاركة يف اجتامعات اللجنة.
المادة الخامسة عشرة :آلية عمل اللجنة

 :1/15االجتامعات االعتيادية:
تعقد اللجنة اجتامعاهتا االعتيادية بنا ًء عىل جدول اجتامعات يعد مسبق ًا أو بناء عىل دعوة استثنائية
من رئيسها يبني فيها تاريخ االجتامع ومكانه وجدول أعامله ويرفق هبا أوراق العمل.
 : 2/15االجتامعات الطارئة:
لرئيس اللجنة أو نصف األعضاء طلب عقد اجتامع يف احلاالت الطارئة.
 : 3/15مكان انعقاد اللجنة:
تعقد االجتامعات بمقر الفرع أو يف أي مكان مناسب يراه رئيس اللجنة.
 :4/15فرتة اجتامعات اللجنة وعددها :
جتتمع اللجنة بصفة دورية وجمدولة  ،وفق ما حتتاجها من متطلبات العمل املنوط هبا برشط أال تزيد
االجتامعات عن ( )10عرشة اجتامعات يف السنة.
 :5/15انعقاد االجتامعات والتصويت:
 :1/5/15يكون اجتامع اللجان نظامي ًا بحضور نصف األعضاء عىل أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
 :2/5/15يتم إصدار القرارات والتوصيات بالتوافق ،ويف حال اختالف الرأي يتم التصويت ويكون
القرار بموافقة أكثرية احلضور.
 :3/5/15يف حال تساوي األصوات يعترب صوت الرئيس مرجح ًا.
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 : 6/15االستعانة بغري أعضاء اللجنة :
 :1/6/15للجنة صالحية دعوة من تراه من املتخصصني من غري أعضائها عند احلاجة.
 :2/6/15تكون الدعوة بطلب من رئيس اللجنة وبموافقة أعضائها.
 :3/6/15حيق للمدعو النقاش وإبداء الرأي فقط دون التصويت.
 :4/6/15يرصف للشخص املدعو مكافأة تعادل ما يرصف لعضو اللجنة.
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 :7/15تكوين فرق عمل:
 :1/7/15حيق للجنة ،وبموافقة صاحب الصالحية ،تكوين فريق عمل تنفيذي إلنجاز مهام حمددة.
 :2/7/15ينطبق عىل تكوين فريق العمل وأعضائه ما ورد يف املادة اخلامسة من هذه الالئحة.
 :3/7/15تكون مكافآت فريق العمل بام يعادل ( )%50من مكافآت اللجنة املشار إليها يف املادة السادسة
عرشة من هذه الالئحة.
 :4/7/15يف حالة احتياج عمل اللجنة لفريق عمل تنفيذي فيكون ذلك بموافقة (صاحب الصالحية).
 :8/15حترير االجتامعات
 :1/8/15حيرر يف كل اجتامع حمرض يدون فيه مكان االجتامع وتارخيه ووقت بدايته وهنايته ورئيسه وعدد
احلارضين وأسامء الغائبني.
 :2/8/15يوقع املحرض من الرئيس ومقرر اللجنة واألعضاء ويرفع إلدارة الفروع لالطالع عليه.
 : 9/15تنفيذ قرارات اللجنة
 :1/9/15تعد اللجنة جهة استشارية ،تبدي توصياهتا ومقرتحاهتا حيال ما يعرض عليها أو ما تبادر
يف عرضه من موضوعات ،إال بام فوضت به.
 :2/9/15ما تتوصل إليه اللجنة من قرارات وتوصيات ليس له صفة هنائية.
 :3/9/15تبارش اجلهات املختصة تنفيذ توصيات اللجنة بعد اعتامدها من صاحب الصالحية.
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المادة السادسة عشرة  :المكافآت المالية

 :1/16ترصف مكافأة مالية لرئيس اللجنة وأعضائها و مدير الفرع ومقرر اللجنة وفق البيان اآليت:
الصفة

مكافأة حضور االجتامع الواحد

عضو من خارج
املؤسسة

أثناء الدوام

خارج الدوام

1000

500

1000

250

500

رئيس اللجنة

1200

مدير الفرع

-

عضو
املقرر

عضو من داخل املؤسسة

-

-

-

-

1000

السقف
األعىل السنوي
12000
10000

10000
5000

 :2/16وقت الرصف
 :1/2/16ترصف مكافأة أعضاء اللجنة كل  3أشهر ميالدية.
 :2/2/16ترصف بقية املستحقات فور االنتهاء من املهمة التي وردت اإلشارة إليها يف املادة 7/15
من هذه الالئحة.
 :3/2/16تصفى كامل املستحقات املالية للعضو عند حل اللجنة أو انتهاء مدة تكليفها أو زوال
العضوية أو انتهاء السنة .
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المادة السابعة عشرة :أحكام عامة

.17/1
.17/2

.17/3

14

.17/4
.17/5
.17/6
.17/7
.17/8

جيب عىل عضو اللجنة أن يفصح يف حالة وجود أي مصلحة له مبارشة أو غري مبارشة يف
املشاريع واألعامل التي تقوم هبا املؤسسة.
للجنة عند احلاجة استدعاء صاحب الطلب حلضور االجتامع ومناقشته حول طلبه ،ويكون
هذا اإلجراء الزم ًا إذا طلب اثنان من األعضاء ذلك ،مع مالحظة عدم إطالع من يتم دعوته
عىل قرار اللجنة حفاظا عىل رسية القرارات.
ال جيدد لعضو اللجنة الذي أمىض مخس سنوات يف اللجنة ،ما عدا من يستثنيه صاحب
الصالحية.
يشارك مدير الفرع باملنطقة يف اللجنة ( ويكتفى بتصويته عىل املرشوع ــ حسب إجراءات
املنح املعتمدة ــ و ليس باللجنة ).
تتوىل إدارة الفرع متابعة توصيات اللجنة الواردة يف املحارض املعتمدة وتلخيص تقاريرها
وتقييم أعضائها بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
تعتمد اللجنة يف املكاتبات والتقارير التاريخ اهلجري وكتابة ما يوافقه بالتاريخ امليالدي.
يتوىل الفرع تزويد اللجنة بالسياسات واإلجراءات والنامذج املستخدمة يف مجع وعرض طلبات
الدعم (أدلة مسارات املنح ) وعىل اللجنة التقيد هبا.
يتوىل رئيس اللجنة ومدير الفرع تقييم عضو اللجنة قبل هناية السنة املالية للمؤسسة وفق
نموذج التقييم امللحق بالالئحة ( نموذج رقم  ) 3ويرسل النموذج إىل إدارة الفروع يف
املؤسسة ،إلجراء الرتشيحات.
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 .17/9ال بد من اطالع العضو عىل هذه الالئحة والتوقيع عليها عند قبوله الرتشيح للجنة ،والتوقيع
باالطالع عىل سياسة تعارض املصالح.
 .17/10يتم الرجوع يف تفسري هذه الالئحة إىل إدارة الفروع.
 .17/11عند مشاركة عضو اللجنة يف برامج املؤسسة أو تكليفه بمهام خارج مقر إقامته ،يرصف له
تذكرة سفر عىل درجة رجال األعامل ،كام يؤمن له السكن املناسب واملواصالت واإلعاشة.
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