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 الئحة اللجنة التنفيذية

 

 أوال: تعريف اللجنة:

هي لجنة متخصصة في متابعة جهود األمانة العامة في وضع الخطط االستراتيجية والتشغيلية املتعلقة باملؤسسة موضع التنفيذ، 

، ةواإلداري للمؤسسوتشرف على أعمال البناء املؤسس ي  الخيرية،وتقوم بدراسة تقارير األمانة العامة حول البرامج واملشروعات 

املؤسسة  وتتابع مدى التزام، للمؤسسة واملادية الالزمةشرية باملتطلبات النظامية وال في توفيرامة وتشرف على جهود األمانة الع

ات الصلة ذ حيال املوضوعاتوترفع التقارير الدورية ملجلس األمناء ، واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات اإلشرافية باألنظمة

 باختصاصها. 

 

 
 
 أهداف اللجنة: : ثانيا

 األمانة العامة في القيام بمهامها، وتقدم لها املشورة املتخصصة لتفعيل وتطوير أعمالها وبرامجها املتنوعة.تساعد  (1

2)  
 
 والتخطيطية والتنفيذية والتسويقية. ،التنظيميةأعمال املؤسسة بكافة أبعادها  تأسيسشرف على مرحلة ت

3)  
 
 .واالستراتيجيةشرف على جهود األمانة العامة في وضع الخطط التشغيلية ت

 تطلع على تقارير األمانة العامة حيال البرامج الخيرية وتصدر توصياتها بشأنها. (4

 . أعمال املؤسسةتطوير  والدراسة فيوتوظف نتائج الرصد  الخيري،ترصد احتياجات ومستجدات العمل  (5

6)  
 
 شرف على جهود األمانة في استقطاب وتطوير وتدريب العاملين في املؤسسة.ت

 لية اتخاذ القرارات في الحاالت الطارئة واملوسمية واالستثنائية وفقا للصالحيات املمنوحة لها.آتسرع  (7

 

 
 
 :شروط العضويةالتعيين و : ثالثا

 يعين مجلس األمناء أعضاء اللجنة التنفيذية، ويسمي من بينهم رئيًسا. -أ

على أداء مهامه من اإلداريين أو املختصين، ملجلس األمناء متى ما ارتأى الحاجة، أن يمد اللجنة التنفيذية بمن يعينه  -ب

 عدم وجود تعارض أو تضارب للمصالح. ةمع وجوب مراعا

على أن يكون من بينهم ثالثة  من خمسة أعضاء على األقل من أعضاء مجلس األمناء أو من خارجه، اللجنةتكون ت -ت

عبر قرار مجلس األمناء، بما يتناسب مع ويكون تعيينهم وإعفائهم وتحديد مدتهم  أعضاء على األقل من مجلس األمناء

 طبيعة األدوار التي تؤديها اللجنة.

 يعين رئيس اللجنة أمين سر لها يؤدي األعمال اإلدارية بعد موافقة مجلس األمناء على ذلك. -ث

ة ر تكون فترة عمل اللجنة أربع سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد تشكيلها من مجلس األمناء، ويراعى في اختيارهم الخب -ج

 والتخصص.

:
 
 اجتماعات اللجنة: رابعا

تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل حضوري في مقر املؤسسة أو أي مقر تختاره النعقادها، ويجوز لها عقد اجتماعاتها عبر  .1

، بحيث يمكن  )عناالتصال املرئي 
ً

بعد(، باستخدام أي من وسائل االتصال وبرامجه اإللكترونية، متى ما كان ذلك مسجال

 الرجوع إليه عند الحاجة. 
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 الئحة اللجنة التنفيذية

يشترط العتبار انعقاد اللجنة انعقاًدا صحيًحا، أن يحضر جميع أعضائها، سواء كان ذلك حضورًيا أو عن بعد، ويجوز أن  .2

 خر بطريقة أخرى.يحضر بعض األعضاء بطريقة وبعضهم ال 

أخرى  فإذا اكتمل النصاب الالزم للحضور وإال أجلت ملدة  قيقةد 30االنتظار ملدة في حال تأخر األعضاء عن الحضور يتم  .3

 خمسة عشر يوًما.خالل 

مرات كل سنة ميالدية، ويجوز لها عقد اجتماعات غير عادية على أال تزيد عن اجتماعين، فإذا  ستيكون انعقاد اللجنة  .4

ان ثم حاجة ملزيد من االجتماعات لزمها عبر رئيسها تقديم طلب اإلذن لها باالنعقاد من مجلس األمناء، حتى يعد ذلك ك 

 االجتماع صحيًحا.

 تنعقد اللجنة دورًيا حسب جدول اجتماعاها، وملجلس األمناء طلب انعقاد اللجنة متى رأى الحاجة لذلك. .5

اجتماعاتها ملرتين متتاليتين، أو ثالث مرات متفرقة خالل سنة ميالدية واحدة، فإن رئيس عند تغيب أحد أعضاء اللجنة عن  .6

 اللجنة يرفع توصية ملجلس األمناء باستبدال العضو، وله أن يوص ي بترشيح من يراه مناسًبا لعضوية املجلس.

ن ل سنة ميالدية واحدة، كان ألي معند تغيب رئيس اللجنة عن اجتماعاتها ملرتين متتاليتين، أو ثالث مرات متفرقة خال .7

 أعضائها الرفع ملجلس األمناء للبت في األمر.

يتولى أمين سر اللجنة مسؤولية توجيه الدعوات لالجتماعات، وتلقي طلبات األعضاء بشأن بنود جدول األعمال، كما يتولى  .8

إعداد ملف االجتماع، وتسليمه لألعضاء قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل، كما يتولى إعداد املحضر وعرضه على الرئيس 

 وتبليغ القرارات الصادرة من املحضر للجهات ذات العالقة. عليه،والحصول على توقيعاتهم  واألعضاء،

 تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجًحا. .9

 

 خامسا: املهام األساسية:

 جلس األمناء.وقرارات م االجتماعية،التنمية املوارد البشرية و اإلشراف على تنفيذ توجيهات وتعليمات وزارة  (1

 ومساندة جهودها التنفيذية على مدار العام. للمؤسسة،متابعة أداء األمانة العامة  (2

 وفقا للصالحيات.، اتخاذ القرارات املناسبة في الحاالت )الطارئة( و)العاجلة( لتسيير أعمال املؤسسة (3

 العمل على تسريع دورة العمل في املؤسسة بما ال يتعارض مع اللوائح واإلجراءات املعتمدة.  (4

 اعتماد دليل سياسات وإجراءات املوارد البشرية. (5

 

 التفصيلية:سادسا: املهام 

شأنها إلى بمتابعة جهود أمانة املؤسسة في اعداد الخطة االستراتيجية للمؤسسة، وخطط العمل الرئيسة، ورفع التوصيات  (6

 مجلس األمناء.

 ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس األمناء. ،مراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية في املؤسسة (7

هات وزارة مع توج بما يتوافق املؤسسة،وضع األسس واملعايير واإلجراءات الالزمة لرفع درجة الحوكمة والشفافية في أعمال  (8

وبما ال يتعارض مع أحكام الالئحة األساسية للمؤسسة ، وبما يحقق أهداف املؤسسةية، االجتماعاملوارد البشرية والتنمية 

 والالئحة التنفيذية للمؤسسات األهلية والئحة املؤسسة، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس األمناء.
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ي د األمانة العامة فاإلشراف على تنفيذ أسس ومعايير الحوكمة والشفافية )املعتمدة من مجلس األمناء(، ومتابعة جهو  (9

 .ظهور الحاجة األمناء عندملجلس  الالزمة بتعديلهاالتوصيات  بها، ورفعتنفيذها وااللتزام 

 عداد السياسات واللوائح الداخلية، ومراجعتها، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس األمناء.إمتابعة جهود األمانة في  (10

 والتوصية بعرضها على مجلس األمناء. ،دة املعدة من األمانةدراسة املوازنة التقديرية للسنة املالية الجدي (11

 متابعة جهود وإجراءات األمانة في تنفيذ قرارات الوزارة وتعليماتها، والرفع تباعا ملجلس األمناء باملستجدات ذات الصلة. (12

املظالم  والهيئات القضائية وديوانمتابعة جهود األمانة فيما يتعلق بتمثيل املؤسسة أمام القضاء وجميع املحاكم الشرعية  (13

 حسب مصفوفة الصالحيات. وغيرها من اللجان القضائية

في املؤسسة، والتي تتضمن تحديد مناصبهم ومهامهم واختصاصاتهم ورواتبهم  القوى البشريةمراجعة وتقييم خطة  (14

 .ومكافآتهم وصرف مستحقاتهم، وتقييم أداء األمانة في إدارة شئونهم

 لعرضها على مجلس األمناء. دراسة ومناقشة (15
ً
 وتعديل اللوائح املالية واإلدارية املقترحة من أمين عام املؤسسة، تمهيدا

 

 :سابعا: صالحيات اللجنة

تى حالخيرية املوسمية أو الطارئة، وصالحية األمر بصرف مبلغ دعم  مشاريع املنح النوعي ومنها املبادراتدعم  اعتماد (1

للمبادرة الواحدة ضمن امليزانية واملصارف املعتمدة سلفا بقرار من مجلس األمناء، مع إشعار  مليون ريال 1.000.000

 مجلس األمناء بالقرار في أقرب جلسة للمجلس.

أو ضعفها في تحقيق ، األمر بتأجيل أو إيقاف دفعات الدعم املقررة ألي مبادرة خيرية في حال تدني مستوى أداءها (2

ع تقرير مع رف ،الصلة املؤسسة ذاتو ثبوت عدم تعاونها مع توجيهات أمانة أ ،مخالفات نظامية أو وقوعها في، اتاملستهدف

حقة و مال أيترتب على قرار إيقاف الدعم مضرة أكبر على الجهة املدعومة  مالم يكن، الحق ملجلس األمناء حيال املوضوع

 قضائية أو نظامية  للمؤسسة. 

الجهات اإلدارية والبحثية ذات الصلة بتطوير أعمال املؤسسة على أن ترفع ملجلس التعاقد مع املوافقة واالعتماد على  (3

، وذلك فيما ال يزيد عن األمناء تقارير دورية عن أهداف ونتائج ومكاسب هذه الدراسات وانعكاسها على أعمال املؤسسة

 ريال سعودي للعقد الواحد. 200.000

ما ال يزيد عن ب بند آخر إلى ةمن بند فيه وفر  وازنة املعتمدة والبرامج املدعومةفي املالتحويل  صالحيةاالعتماد عبر الرئيس ل (4

 على أن ترفع ملجلس األمناء تقارير دورية عن أسباب ومبررات اللجوء لهذا اإلجراء. والحاجة،وفقا للمصلحة ,20%

عرضها وإجراء التعديالت الالزمة تمهيدا لصالحية االطالع على التقارير املالية وامليزانيات التقديرية والحسابات الختامية  (5

 على مجلس األمناء.

شأنها ورفع التوصيات ب والختامية،االطالع على التقارير الدورية والربعية والنصف سنوية اعتماد خطة العمل السنوية و  (6

 إلى مجلس األمناء.

اء اإلدارات مدر خطة تدريب ، وتقديم العون لألمين العام في والحاقه بالتدريب األمين العامخطة تدريب ل اإلعداد والتوصية (7

 بالتدريب ورؤساء األقسام وإلحاقهم
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ملدراء اإلدارات ورؤساء األقسام، والقرارات املالية الخدمة  وإنهاءاستقطاب وتعيين ونقل وترقية املوافقة واالعتماد على  (8

 واإلدارية املتعلقة بذلك.

املشاركة العلمية والبحثية والتسويقية للمؤسسة في واإلشراف على  ،ؤتمرات وامللتقياتقامة املاملوافقة واالعتماد إل (9

 امللتقيات واملعارض واملؤتمرات.

ة في املوقع اإللكتروني للمؤسس اإلعالمية األخبار على نشر للمؤسسة، واالشرافاملوافقة على اعتماد سياسة االتصال  (10

 ومواقع التواصل االجتماعي.

 .وتحديد العالوة الدورية األمين العام أداءتقييم يتعلق ب فيماملجلس األمناء اإلعداد والتوصية  (11

 أيام. 3األمين العام بما يزيد عن  تانتدابياعلى  هاعبر رئيس املوافقة واالعتماد (12

ذكر في مصفوفة الصالحيات. (13
 
 أي صالحية تفصيلية أو إضافية ت

 

ا: 
 
 ت أعضاء اللجنة:آمكافثامن

اللجنة مكافأة وقدرها ثالثة آالف ريال سعودي، مقابل كل جلسة يحضرها العضو، وذلك شرط أن يكون  ألعضاء يصرف -

 للقرارات الصادرة عن مجلس األمناء في ذلك.
ً

 من غير ذرية محمد بن إبراهيم السبيعي رحمه هللا، إعماال

 األمين العام التخاذ ما يلزم. يتم الرفع بطلب صرف املكافآت من خالل أمين سر اللجنة، بمخاطبة -

 


