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الئحة مجلس األمناء

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

مادة ( )1التعريفات

املؤسس :الشيخ سليامن بن عبد العزيز الراجحي.

املؤسسة :مؤسسة سليامن بن عبد العزيز الراجحي اخلريية.
جملس األمنـاء :هو السلطة العليا املكلفة من قبِل املؤسس باإلرشاف عىل املؤسسة وما ينبثق عنها من
كيانات تابعة هلا.

اللجنة التنفيذية :هو فريق العمل املكلف من قبِل جملس األمناء باملتابعة املبارشة للمؤسسة والكيانات
التابعة هلا.

رئيس املجلس :رئيس جملس األمناء.

4

عضو املجلس :عضو جملس األمناء.

أمني املجلس :أمني جملس األمناء.

مادة ( )2الهدف العام إلنشاء مجلس األمناء

تنفيذ خطط وسياسات وقرارات املؤسس وفق الصالحيات املخولة له ،واإلرشاف املبارش عىل أعامل
املؤسسة ومتابعتها بام حيقق األهداف التي أنشئت من أجلها.

مادة ( )3االرتباط اإلداري

يرتبط جملس األمناء بوزارة العمل والتنمية االجتامعية.
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مادة ( )4مهام واختصاصات مجلس األمناء

يتوىل جملس األمناء اإلرشاف عىل أعامل املؤسسة بام حيقق األهداف التي أنشئت من أجلها ،وله
مبارشة املهام واالختصاصات التالية:
 .1رسم السياسة العامة للمؤسسة والتحقق من تنفيذها.
 .2تعيني أوجه الرصف املحققة ألهداف املؤسسة وفق ًا لنظامها األسايس ولوصية املؤسس.
 .3يبارش املجلس كافة السلطات والصالحيات الالزمة لإلرشاف عىل املؤسسة ،بام ال
يتعارض مع النظام األسايس املعتمد من ِقبل وزارة العمل والتنمية االجتامعية.
 .4اإلرشاف عىل تنفيذ التوجهات االسرتاتيجية والسياسات واألهداف الرئيسة املعتمدة من
املؤسس  ،ومن ذلك:
أ -إعداد االسرتاتيجية الشاملة ،وخطط العمل الرئيسة املناسبة لتحقيق أهداف املؤسسة.
ب -مناقشة واعتامد املوازنة العامة للمؤسسة ( املويص هبا من اللجنة التنفيذية ).
ت -اعتامد القوائم املالية للمؤسسة.
ث -وضع األهداف ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل يف املؤسسة.
ج -املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية واألنظمة الداخلية واعتامدها.
 .5وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية ،واإلرشاف العام عليها ،ومن ذلك:
أ -تنظيم العالقة وجتنب حاالت تعارض املصالح املحتملة ألعضاء املجلس واإلدارة
التنفيذية واإلفصاح عن هذه احلاالت يف حال وجودها وفق ًا ملا ورد يف سياسة تعارض املصالح.
ب -التأكد من سالمة األنظمة املالية واملحاسبية.
ت -التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة املخاطر.
ث -املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية باملؤسسة.
تبني نظام حوكمة األوقاف مع تكييفه بام يناسب املؤسسة وبام ال يتعارض مع نظام
.6
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6

اجلمعيات واملؤسسات اخلريية ولوائحها التنفيذية.
 .7اإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية لذوي العالقة (وزارة العمل والتنمية االجتامعية ،
جملس النظار  ،جلنة املراجعة لألوقاف ،وما يف حكمها).
 .8تزويد املؤسس بالتقارير الدورية والسنوية واملالية للمؤسسة ،وكذلك اخلطط
واالسرتاتيجيات يف الوقت املناسب.
 .9تعيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة واملساعدين له.
 .10تقييم أداء الرئيس التنفيذي املساعد له كل عام.
 .11إقرار جدول زمني لقيام األعضاء بزيارات ميدانية للمشاريع التي تدعمها املؤسسة.
 .12التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء املجلس اجلدد بعمل املؤسسة ،وبخاصة
اجلوانب املالية والقانونية.
 .13التأكد من توفري املؤسسة ملعلومات وافية عن شؤون املؤسسة جلميع أعضاء املجلس،
وذلك من أجل متكينهم من القيام بواجباهتم ومهامهم.
 .14التحقق من أن التقرير السنوي ،والتقارير املالية التي يتم إصدارها ،تعكس األوضاع
احلقيقية للمؤسسة.
 .15تفويض واحد أو أكثر من أعضائه أو من غريهم بمبارشة عمل أو أعامل معينة ذات عالقة
بمهام املجلس.
 .16تفعيل املراجعة الداخلية طبقا لسياسات األوقاف يف هذا املجال.
 .17اإلرشاف عىل تشكيل اللجان املنبثقة من املجلس سواء كانت دائمة أو مؤقتة ،واعتامد
األسامء املرشحة لعضوية تلك اللجان.
 .18إدارة ممتلكات املؤسسة وأمواهلا والترصف يف املنقول منها وفق ًا لألصول الرشعية
والنظامية.

© حقوق الطبع حمفوظة ملؤسسة سليامن بن عبد العزيز الراجحي اخلريية

(الئحة مجلس األمناء )

.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25

املوافقة عىل إنشاء فروع للمؤسسة داخل اململكة ( أو إغالقها ).
فتح احلسابات البنكية للمؤسسة وفروعها وإدارهتا.
قبول أو رفض املنح والوصايا واهلبات واألوقاف التي تقدم للمؤسسة.
املوافقة عىل تعديل النظام األسايس للمؤسسة.
إقرار احلساب اخلتامي للمؤسسة.
تعيني وعزل املحاسب القانوين للمؤسسة.
أي مهام أخرى يكلفه هبا املؤسس.

مادة ( )5تشكيل مجلس األمناء ومدته

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

يتم تشكيل جملس األمناء لكل دورة من دورات عمله بقرار من املؤسس .
يتكون املجلس من أعضاء ال يقل عددهم عن مخسة وال يزيد عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس
الذي يرشحه املؤسس .
خيتار جملس األمناء يف أول اجتامع له نائب ًا للرئيس ،ويفوض رئيس املجلس نائبه عند عدم حضوره
بإدارة االجتامع.
يف حالة انتهاء عضوية أحد أعضاء املجلس ألي سبب كان يستمر عمل املجلس باألعضاء الباقني
حتى يتم تعيني بديل ملن انتهت عضويته يف مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر.
مدة دورة جملس األمناء هي أربع سنوات قابلة للتجديد وتبدأ من تاريخ صدور قرار من املؤسس
بتشكيل املجلس.
يلتزم األعضاء بحضور اجتامعات جملس األمناء ،ويرفع املجلس بطلب استبدال أي عضو يتخلف
عن حضور ثالثة اجتامعات متتالية أو مخسة اجتامعات غري متتالية بال عذر خالل مدة عمل املجلس.
إذا شغر حمل عضو أو أكثر خالل دورة املجلس فيختار املؤسس بدي ً
ال عنه.
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مادة ( )6اجتماعات مجلس األمناء

.1
.2

.3

8

.4

.5
.6

.7
.8

يعقد املجلس اجتامعاته بحد أربعة اجتامعات كحد أدنى يف مقر املؤسسة وجيوز عقدها يف أي مكان
آخر يراه املجلس.
يعقد جملس األمناء اجتامعات عادية منتظمة بناء عىل دعوة من رئيس املجلس أو نائبه ،ويعترب
االجتامع صحيح ًا إذا حرضه الرئيس و أغلبية األعضاء ( )1 + %50ولو عرب االتصال املرئي ،
وجيوز للمجلس عقد اجتامعات غري عادية كلام اقتضت الرضورة ذلك.
تصدر القرارات من املجلس بأغلبية أصوات األعضاء احلارضين ويف حالة التساوي يعترب صوت
الرئيس مرجح ًا ،وتصدر القرارات املتعلقة بتعديل النظام األسايس أو بحل املؤسسة من صاحب
الصالحية أو املؤسس.
يف حالة اعتذار من يكمل به النصاب قبل أقل من ( )48ساعة من موعد انعقاد االجتامع ،فإن
انعقاده يعد صحيح ًا إذا حرضه أكثر من ثلث األعضاء عىل أال يقلوا عن ثالثة ،ويكون القرار يف
هذه احلالة باإلمجاع وليس باألغلبية وعند عدم اكتامل نصاب االجتامع يف املوعد املحدد مسبق ًا يعقد
االجتامع خالل أسبوعني بمن حرض .
يكون اعتذار عضو املجلس عن حضور االجتامع قبل أسبوع عىل األقل من التاريخ املحدد
لالجتامع ،ويرسل االعتذار إىل أمني املجلس.
يمكن لرئيس املجلس عند احلاجة عرض بعض املوضوعات عىل األعضاء بالتمرير ،ويكون القرار
يف هذه احلالة بأغلبية مخسة من سبعة أعضاء  ،ومن مل يستجب فهو ممتنع عن التصويت  ،بعد تأكد
أمني املجلس بأن األعضاء قد اطلعوا عىل الربيد املرسل هلم.
ملجلس األمناء عقد اجتامعات طارئة بناء عىل دعوة من املؤسس أو رئيس جملس األمناء أو اثنني من
األعضاء.
يكون إدراج املوضوعات يف جدول األعامل وفق ما ييل:
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أ-
ب-
ت-
ث-
.9

أ-
ب-
ت-
.10

.11
.12

يتم دراسة املوضوعات املطلوب إدراجها من قبل إدارة املؤسسة ورفعها إىل أمني املجلس مع
التوصية بشأهنا.
ترفع املوضوعات املطلوب إدراجها إىل أمني املجلس قبل موعد االجتامع بأسبوعني عىل األقل.
بعد اكتامل املوضوعات وفق ما سبق يعد أمني املجلس جدول األعامل بالتنسيق مع الرئيس.
يمكن ألعضاء جملس األمناء طلب إدراج موضوع أو أكثر بموجب خطاب موجه إىل أمني املجلس
مرفق به املستندات املرتبطة باملوضوع.
يقترص إدراج املوضوعات ضمن بند (ما يستجد من أعامل) عىل املوضوعات التي ال يمكن تأجيلها
إىل االجتامع التايل ،إما بسبب ارتباطها بأوقات حمددة أو أنه يرتتب عىل تأجيلها فوات مصالح
حمددة ،ويكون إدراج املوضوعات حتت هذا البند وفق ما ييل:
يكون إدراج املوضوع بناء عىل طلب موجه إىل أمني املجلس قبل ( )48ساعة عىل األقل من موعد
االجتامع مرفق ًا به املستندات املطلوب عرضها ،ومربرات العرض ضمن بند (ما يستجد من أعامل).
تطرح املوضوعات املدرجة ضمن هذا البند يف بداية االجتامع ،ويكون القرار باملوافقة عىل عرض
كل موضوع باألغلبية مع ترتيبها حسب ما يراه رئيس املجلس.
تكون مناقشة املوضوعات املدرجة ضمن هذا البند بعد إنجاز مناقشة مجيع املوضوعات املدرجة يف
وقت ٍ
جدول األعامل وبرشط وجود ٍ
كاف ملناقشتها.
يعد أمني املجلس حمرض االجتامع ويرسله لألعضاء لالطالع واالعتامد ،ويف حالة عدم وصول رد
خالل ثالثة أيام عمل يعترب املحرض معتمد ًا ونافذ ًا ،ما مل يطلب أحد األعضاء مهلة ال تزيد عن
أربع وعرشين ساعة إلبداء مالحظاته ،وجيب عىل أمني املجلس التأكد من تس َّلم مجيع األعضاء
للمحرض عند إرساله.
حيق للمجلس دعوة من يراه حلضور اجتامعاته دون أن يكون له حق التصويت.
جيب أن حيرض االجتامع الرئيس التنفيذي أو من ينيبه يف حال عدم استطاعته دون أن يكون له حق
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التصويت عىل قرارات املجلس.
 .13حيق لعضو املجلس إنابة أحد األعضاء احلارضين أو تفويضه كتابة بأي وسيلة من الوسائل املعرتف
هبا للتصويت نيابة عنه يف املوضوعات املدرجة عىل جدول األعامل وذلك الجتامعني فقط.
مادة ( )7مهام رئيس المجلس

.1

10

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

متثيل املؤسسة أمام اجلهات اإلدارية والقضائية ،وجيوز له تفويض هذا االختصاص ملن يراه
مناسب.
متثيل املؤسسة أمام املؤسس.
رئاسة اجتامعات املجلس.
التوقيع نيابة عن املؤسسة عىل العقود واالتفاقيات التى يوافق املجلس عىل إبرامها أو تفويض من
يراه.
إقرار جدول أعامل اجتامعات املجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.
متكني األعضاء من املشاركة الكاملة يف أعامل املجلس.
اإلرشاف عىل أعامل املؤسسة ومتابعتها.
التأكد من إعداد خطة عمل املجلس واإلرشاف عىل تنفيذها.
رفع تقارير عن أعامل املجلس إىل جملس النظار.
القيام بام يكلفه به املؤسس.

مادة ( )8شروط العضو يه في المجلس

يشرتط يف عضو املجلس ما ييل:
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 .1أن يكون سعودي اجلنسية.

 .2أن يكون قد أتم احلادية والعرشين من عمره.

 .3أن يكون من ذوي اخلربة واملعرفة يف املجاالت اإلدارية وجماالت عمل املؤسسة.

 .4أن يكون غري حمكوم عليه بإدانة يف جريمة خملة بالرشف واألمانة ما مل يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة ( )9واجبات وحقوق عضو المجلس

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10
.11

املسامهة يف إعداد خطط وبرامج ومرشوعات املؤسسة ومتابعتها واإلرشاف عىل تنفيذها.
املشاركة والتواصل بشكل فعال يف مناقشة املواضيع املطروحة أمام املجلس ،ويف صنع القرارات.
التأكيد واإلقرار عىل أن خدمة مصالح املؤسسة من أولوياته.
االطالع عىل رسالة املؤسسة وأهدافها ،وتطبيقها وفهمها بشكل جيد ،وأن يكون عىل دراية بربامج
املؤسسة.
املحافظة عىل رسية معلومات املؤسسة وعدم إفشائها ،واحلرص عىل عدم توجيه سياسة املؤسسة
لتحقيق مصالح شخصية ،واإلفصاح عن أي نشاط يتعارض مع مصالح املؤسسة.
التحقق من أن املؤسسة تلتزم بنظامها األساس واألنظمة احلكومية املعمول هبا ،والعمل عىل تعزيز
ودعم صورة املؤسسة.
عدم املطالبة بأي رواتب أو مكافآت أو امتيازات مالية لقاء عضويته باملجلس.
التقيد بقرارات املجلس.
االطالع عىل حمارض اجتامعات املجلس والتوقيع عليها.
املشاركة يف تقييم أداء الرئيس التنفيذي.
االلتزام بحضور اجتامعات املجلس بنفسه وبشكل دائم ،وختصيص ساعات عمل كافية إلنجاز
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املهام املنوطة به من خالل املشاركة يف اجتامعات املجلس واللجان املنبثقة عنه والتحضري هلا وإنجاز
املهام التي يكلفه هبا املجلس.
 .12حيق للعضو إدراج بنود عىل جدول أعامل املجلس وله حق التحفظ عىل بعض ما يرد يف املحارض.
 .13حيق للعضو مع أخر من أعضاء املجلس طلب عقد اجتامع طارئ للمجلس.
 .14حيق للعضو احلصول عىل مجيع املعلومات التى حيتاجها مما له عالقة باختصاصات املجلس.
مادة ( )10فقد العضوية في المجلس

12

يفقد عضو املجلس عضويته يف إحدى احلاالت التالية:
 .1انتهاء الدورة العادية للمجلس حسب املدة املقررة هلا.
 .2الوفاة أو العجز عن ممارسة عمله يف املجلس.
 .3صدور قرار بإهناء العضوية من املؤسس .
 .4إذا فقد رشط ًا من رشوط العضوية.
 .5االنسحاب من املجلس بطلب كتايب.
 .6إذا أحلق عمد ًا باملؤسسة أرضار ًا جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية .ويعود تقدير ذلك للمجلس.
 .7إذا استغل عضويته يف املجلس لغرض شخيص.
 .8إذا تغيب عن حضور ثالثة اجتامعات متتالية أو مخسة غري متتالية بدون عذر مقبول خالل مدة
عمل املجلس.
 .9للمجلس احلق يف الرفع املؤسس بإعفاء أي من األعضاء إذا أصبح غري قادر عىل خدمة املؤسسة
وحتقيق أهدافها وذلك بتوصية من جملس األمناء تصدر باألغلبية املطلقة عىل أال يقل عدد احلضور
عن ثلثي أعضاء املجلس.
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(الئحة مجلس األمناء )

مادة ( )11مهام أمين المجلس

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اإلعداد املسبق لالجتامعات وحتضري جدول األعامل واعتامده من رئيس املجلس وإرسال امللفات
لألعضاء قبل أسبوع من موعد االجتامع.
هتيئة مكان االجتامع والتأكد من توفر مستلزماته ،وتذكري األعضاء باملوعد قبل أسبوع من انعقاده.
املحافظة عىل سجالت ومعامالت جملس األمناء وترتيبها.
حترير حمارض االجتامعات ورفعها لرئيس املجلس قبل تعميمها عىل األعضاء.
إعداد مسودة القرارات والتوصيات التي يتوصل إليها جملس األمناء.
متابعة تنفيذ قرارات املجلس بالتنسيق مع إدارات املؤسسة وإعداد بيان بمتابعتها لعرضه عىل
املجلس دوري ًا.
إعداد قاعدة بيانات بجميع أعامل املجلس وحمارضه وقراراته وتوصياته.
إعداد مسودة التقرير الدوري ألعامل املجلس وعرضه عىل املجلس سنوي ًا.
القيام بكل ما يكلفه به جملس األمناء ضمن اختصاصاته.
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مادة ( )12أحكام عامة

14

 .1تعتمد هذه الالئحة من جملس األمناء ،وله احلق يف تفسري موادها ويكون تعديلها عند احلاجة
بالطريقة التي اعتمدت هبا.
 .2ما مل يرد يف هذه الالئحة من اختصاصات ومهام ،يرجع فيها إىل جملس األمناء.
 .3ال حيق للعضو متثيل جملس األمناء أمام اجلهات األخرى إال بقرار من املجلس.
 .4ال حيق ألعضاء جملس األمناء وال ألمينها إفشاء أي معلومات خاصة بمناقشات وتوصيات
وقرارات املجلس خارجه.
 .5ال حيق ألعضاء جملس األمناء وال ألمينها الترصيح لوسائل اإلعالم إال يف حدود الصالحيات
املخولة هلم.
 .6تعترب هذه الالئحة نافذة من تاريخ اعتامدها من جملس األمناء.

15

واهلل املوفق،
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