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  الكلمات الواردة يف هذه الالئحة املعاني املوضحة أمامها ما مل يقتض السياق خالف ذلك:ب يقصد

 
 .ؤسسة حممد بن عبداهلل اجلميح اخلرييةمل اجمللسهذه الالئحة األسس والقواعد اليت تنظم عمل  حتدد

 اآلتي :تسري أحكام هذه الالئحة على 

 . الرياضالصادر من احملكمة العامة بـــــهـ 13/04/1425وتاريخ  111/17 رقم صكالاملثبت ب الوقف .1
  .من تعديالت صادرة من احملكمة  على الصكما جيري  .2
 .الوقفمن ريع  ما أضيف إليهووهبات ووصايا  من أصول الوقفعلى ما يلحق ب .3

 
 

يلتزم اجمللس يف كل ما يصدر عنه من أعمال وتعامالت وتوجهات وقرارات وغريها بأحكام الشريعة اإلسالمية, كما 

 ما يعينه على ذلك الوسائل من اليت ال ختالفها, ويتخذ  املوقفشروط بيلتزم 

 
 تعتمد هذه الالئحة من قبل اجمللس يف اول انعقاد له .
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 اهلجريبنهايتها وللمجلس إقرار العمل بالتاريخ وتنتهي  امليالديةمن أول يوم يف السنة  للمؤسسةالسنة املالية  أتبد

 عند احلاجة إىل ذلك.
 

 
على أن يكون قرار  ،يف مدينة الرياض، وجيوز نقل املركز الرئيس إىل مدينة أخرى للمؤسسةيقع املركز الرئيس 

 للمؤسسة, وللمجلس فتح فروع أخرى اوحتقيق األغراض اليت أنشئ من أجله املؤسسةالنقل آخذاً يف االعتبار مصلحة 

 عند احلاجة لذلك.

 

 
 ومراجعتها بشكل دوري أو كلما دعت احلاجة لتطويرها.للمجلس احلق يف تعديل الالئحة 

 من اآلتي:  اجمللسيتكون  .1
 . مخسة من أبناء املوقف أو من ذريتهم  -

 . واخلربةستة أعضاء من أهل العلم واملشايخ والوجهاء املشهود هلم بالصالح  -

 .األمني العام  -
 . إن يكون من أهل السنة واجلماعة قويًا أمينًايشرتط يف عضو اجمللس  .2

قابلة للتجديد وليس له حق التصويت إذا كان من غري ثالث سنوات تكون مدة تعيينه ، أمينًا عامًايعني اجمللس  .3

 . األعضاء

 
 . ونائب الرئيس واملشرف املالي بقرار من اجمللس يف أول اجتماع له وبناء على التصويت يف اجمللسالرئيس يتم اختيار 

 
وله أن يعهد إليها ترتبط به مباشرة ، من بني أعضائه أو من غريهم ،تابعة له ةمؤقتللمجلس تكوين جلان دائمة أو 

 .ومكافآت أعضائها اجتماعاتها السنوية ، ومهامها، وعددأعضائهاعلى أن حتدد لوائحها الداخلية  .ببعض صالحياته

 
 . ؤسسةاملللمجلس االستعانة مبن يراه من اخلرباء واملستشارين واجلهات االستشارية مبا خيدم أغراض 
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 أواًل: تنتهي عضوية أي من األعضاء حبدوث واحدة من احلاالت اآلتية:

 . االستقالة .1

 . الوفاة .2

 العزل استنادًا إىل أي من األسباب اآلتية: .3
 .سالرئيختلف عضو اجمللس عن حضور ثالث اجتماعات متتالية بدون عذر يقبله  - أ

  .الرئيسختلف عضو اجمللس عن حضور مخس اجتماعات متفرقة خالل ثالث سنوات بدون عذر يقبله  -ب
أن تظهر عليه عالمة من عالمات الضعف املؤثرة يف أهليته الشرعية أو قدرته، وفق تقارير معتمدة من  -ت

 . االختصاصاجلهات ذات 

 . أن يصدر منه ما ُيخّل بالشرف واألمانة مبوجب حكم قضائي نهائي -ث

 . ، على أن يكون إثبات ذلك صادرًا حبكم قضائي نهائياملؤسسةقيامه مبا يضر مبصلحة  -ج

 :ةاآلتي ضوابطوإدارته، وفقًا لل املؤسسةوحيقق غرض  املوقفيتم تعيني أعضاء اجمللس مبا حيقق شرط 

وذلك خالل ثالثة ، ةفعلى اجمللس أن يبدله مبن هو أهل للعضوّي، ة أحد أعضاء اجمللسانتهاء عضوّي عند (1

 على النحو اآلتي: أشهر من تارخيه
 . املوقفخارج أسرة فيكون البديل من  خارج أسرة املوقفإذا كان العضو املنتهية عضويته من  - أ

وإذا تعذر  مالعضو املنتهية عضويته من أبناء املوقف فيكون البديل من أبناء املوقف أو من ذريتهإذا كان  -ب

 .  اجلميحيكون البديل من أسرة 

 . للمؤسسةمصلحة  مأكثر على أن يكون يف إضافته أوزيادة عضو  للمجلسحيق  (2

الف أحكام خيأال  املؤسسةيف إدارة شؤون اإلشرافية والتنفيذية لس أوسع السلطات وكامل الصالحيات اجملميلك 

 وله يف ذلك على وجه اخلصوص: الشرع أو األنظمة اليت ال تتعارض معه حبسب الزمان واملكان

 . النظارة على الوقف مبا حيقق غرض املوقف  -1

وكياناته من مؤسسات وشركات، وعدم تغيري شيء من أوضاعها مامل  وموجوداته املؤسسةاحملافظة على أصول  -2

 . تتعني املصلحة يف غري ذلك

 مبا ال خيالف أحكام الشرع، ومتابعة تنفيذها. للمؤسسةاخلطط االسرتاتيجية والسياسات العامة  اعتماد -3
 .تعديلهاو مؤسسةللالسياسات واللوائح اإلدارية واملالية الداخلية  اعتماد -4
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 . ؤسسةاملاألطر القانونية يف ممارسة أنشطة  اعتماد -5

سياسات املنح وآليات وشروط صرفه وتقويم فعاليته ويشمل ذلك حتديد املصارف اليت يرى اجمللس  اعتماد -6

 املوقف.توزيع املوارد عليها مبا يتوافق مع شروط 
وحتديد أتعابه، على أن يكون من املرخصني حبسب  ؤسسةاملاعتماد تعيني احملاسب القانوني املراجع حلسابات  -7

 . النظام املتبع

 . معتمدواعتمادها من حماسب قانوني  مؤسسةلل العموميةيزانية املإصدار  -8

 . ؤسسةملصلحة املإبراء ذمة اإلدارة التنفيذية عن السنة املالية السابقة وفقا  -9

 .التقارير املالية بإعداد الصلة ذات األنظمة ذلك يف مبا واحملاسبية، املالية األنظمة سالمة من التأكد -10

 اليت املخاطر العام عن التصور حتديد خالل من وذلك املخاطر، إلدارة مناسبة رقابية أنظمة تطبيق من التأكد -11

 . ؤسسةامل تواجه قد

 .ؤسسةاملب الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية املراجعة -12

وأمواله وإدارة استثماراته وفق ما جاء يف الصك واألنظمة املتبعة واختاذ  ؤسسةاملاإلشراف على تنمية أصول  -13

 أيا الشركات يف واالستثمار األسهم متلكالوسائل املناسبة لتحقيق ذلك من إنشاء مؤسسات وشركات أو 

 -فيها التعامل املباح الشركات من تكون أن شريطة-ؤسسات وشركات قائمة مل وشراء حصص ملكية نوعها كان

 ختصيص وفوائض األرباح تسلُّم تشمل واليت االستثمار بذلك املرتبطة احلقوق كافة وممارسة وشراء بيعًا

 . العادية وغري العادية العامة اجلمعيات وحضور األسهم،

 آمن، حمل إىل مثله عن بّينا ضعفا عوائده ضعفت أو عليه، خيف أو ،ؤسسةامل منافع من تعطل ما نقل للمجلس -14

 . املصلحة حتققت متى مؤسسةلل التابعة الكيانات إنهاء أو ضعفها، أو املصاحل تعطل يف النظر حق وله

وإصالح ما خرب  ؤسسةاملومواردها املالية واإلدارية والفنية والتشغيلية وصيانة  ؤسسةاملاإلشراف على إدارة شؤون  -15

 .  ؤسسةاملمنها وجتديد ما حيتاج إىل جتديد ويكون ذلك من ريع 

 . ومصارف من شروط الوقف ملا جاء يف صكريع اخلريية وفقًا يف املشا ؤسسةاملاعتماد املبالغ اليت تصرف من  -16

نظامية مملوكة تأسيس كيانات مستقلة أو تابعة من مؤسسات أو شركات أو روابط أو مجعيات أو أي أشكال  -17

وتفويض من يقوم بالتوقيع على أي قرار  خريية وكة مع الغري، سواء كانت جتارية ألألوقاف بالكامل أو باملشار

وأمام أي جهة، واختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة الستخراج السجالت والرتاخيص هلذه الكيانات وتسلمها وطلب 

رج واستخراج اإلقامات ورخص العمل ونقل الكفاالت والتنازل عنها، التأشريات واستقدام املوظفني والعمال من اخلا

 .وتسجيل العالمات التجارية والوكاالت التجارية وحقوق امللكية والنشر وبراءة االخرتاع وغريها

وضع نظام رقابي داخلي فعال يضمن إدارة أية خماطر مالية، أو اقتصادية، أو سياسية أو نظامية قد تتعرض هلا  -18

 . اواستثماراته اوموارده سسةؤاملبهدف احملافظة على أصول  ؤسسةامل

يف عالقاته مع الغري مبا يف ذلك القضاء واجلهات احلكومية واخلاصة وغريها يف الداخل واخلارج  ؤسسةاملمتثيل  -19

حسب األنظمة املتبعة. وللمجلس توكيل من يراه ليمثله أمام تلك اجلهات من داخل اجمللس أو من خارجه 

 . كالة عامة أو خاصةو

 . مؤسسةللاعتماد التقارير السنوية  -20
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اجمللس النعقاد دعوة ال وجيوز للرئيس. قل عن اجتماعني يف السنةعلى أال ي يف السنة أربع مراتاجمللس جيتمع 

 .الجتماع استثنائي إذا تطلب األمر

 . ر، مامل يقرر رئيس اجمللس حتديد مكان آخمؤسسةلس يف مدينة املقر الرئيس للاجمليعقد اجتماع 

 اجتماعات يف لتداوهلا بنود اقرتاح عضو ولكل وموضوعاته أعماله وجدول ومكانه تارخيه لالجتماع الدعوة حتدد

 .الرئيس  من الدعوات وتصدر اجمللس

 املرئي االتصال طريق عن مباشرا أو شخصيا احلضور أكان األعضاء سواء ألغلبية الفعلي باحلضور االجتماع ينعقد

 .احملضر يف ذلك يثبت أن على

 
 .الرئيس جانب يرجح األصوات تساوي حال ويف ،األعضاء بأغلبية اجمللس قرارات تصدر

 

 
,  الحق اجتماع أول والقرارات احملاضر توقيع يتعدى ال أن على منتظم؛ بشكل حماضر عرب اجمللس قرارات تضبط

 يف نظره وجهة ويبني القرار أو احملضر على التوقيع مكان عند ذلك على فينص حتفظ أو توقف للعضو كان وإذا

 . التوقيع عند امللحق ذلك إىل ويشري ملحق يف أو التوقيع مكان

يف حال غياب الرئيس فيخلفه نائب الرئيس يف إدارة اجللسة ويتمتع بكافة صالحياته أثناء انعقاد اجللسة. ويف حال 

اجللسة، ويتمتع من يرأس غياب الرئيس ونائبه عن اجللسة، فإن أكرب األعضاء احلاضرين سنًا يتوىل رئاسة تلك 

 .اجللسة بكافة الصالحيات املمنوحة للرئيس أثناء انعقاد اجللسة

بقية  وعلى ،عليه التصويت وال خيصه أو له فيه منفعة خاصة موضوع مناقشة حيضر أن ال حيق ألي من األعضاء

 .  احملضر يف قيده يتم ال فيما املناقشة تلك سرية على احملافظة األعضاء
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 يتوىل رئيس جملس األمناء أو نائبه يف حال غيابه ما يأتي: 

 لعقد االجتماعات. ألعضاء اجمللس توجيه الدعوة .1

 اإلدارية والقضائية.متثيل املؤسسة والنيابة عنها أمام اجلهات  .2

 ها.ول أعمال جلسات جملس األمناء ومراقبة تنفيذاإقرار جد .3

 التوقيع نيابة عن املؤسسة على مجيع العقود واالتفاقات اليت يوافق جملس األمناء على إبرامها. .4

يف  التوقيع مع أمني سر جملس األمناء على حماضر اجللسات والقرارات اإلدارية والشؤون اخلاصة بالعاملني .5

 املؤسسة.

 .اخلاصة باملؤسسة وحساباتهااالشرتاك يف التوقيع على مجيع الشيكات واألوراق املالية  .6

، واليت ال حتتمل التأخري حلني اجتماع جملس املدير التنفيذيالبت يف املسائل العاجلة اليت يعرضها عليه  .7

 ول اجتماع له.األمناء، على أن يعرض هذه املسائل، وما قرر بشأنها على اجمللس يف أ

يقوم املشرف املالي باملؤسسة باإلشراف وتنفيذ ومتابعة مجيع املهام واالختصاصات املالية واحملاسبية وفقًا للنظم 

 ، ومن ذلك ما يلي:واألصول املالية واحملاسبية

اإليصاالت عن مجيع اإليرادات، واستالمها وإيداعها يف اإلشراف العام على موارد املؤسسة ومصروفاتها واستخراج  .1

 احلسابات البنكية املعتمدة من جملس األمناء مبوافقة الوزارة.

تسجيل مجيع اإليرادات واملصروفات تباعًا يف السجالت اخلاصة بذلك، ويكون مسؤوالً عن تنظيم األعمال املالية  .2

 ء.واإلشراف عليها وعرض مالحظاته على جملس األمنا

 اإلشراف على اجلرد السنوي ملوجودات املؤسسة، وتقديم تقرير بنتيجة اجلرد جمللس األمناء. .3

صرف مجيع املبالغ اليت تقرر صرفها نظامًا، مع االحتفاظ باملستندات الدالة على صحة الصرف ومراقبة  .4

 .هااملستندات وحفظ

ستندات املالية قبل الصرف واعتمادها مراجعة السجالت املالية اخلاصة باملؤسسة، والتأكد من صحة امل .5

 وحفظها.

، بشرط أن تكون مطابقة لبنود امليزانية واحملاسبية تنفيذ قرارات جملس األمناء فيما يتعلق بالشؤون املالية .6

 واألهداف املخصصة.

 لمؤسسة.ل التقديرية يزانيةاملإعداد مشروع  .7

 على سندات الصرف.املشرتك التوقيع  .8

 الواردة من الوزارة واجلهة املشرفة، والرد عليها على حسب األصول.ة واحملاسبية املاليحبث املالحظات  .9
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 يقوم عضو اجمللس باملهام اآلتية :

 .حضور اجتماعات اجمللس واللجان املكلف بها واملشاركة فيها بفاعلية .1
 والعمل الرغبة تتوفر لديه وأن اجمللس ولقاءات اجتماعات ومداوالت مناقشات يف فعال بشكل واملشاركة التواصل .2

 . القرارات اختاذ يف الفريق بروح
 الدائمة واللجان الجتماعات اجمللس التحضري ذلك يف مبا مبسئولياته لالضطالع كاف وقت ختصيص .3

 . واملؤقتة
 تلك يف واضحة نقطة غريوطلب إيضاح أي  جيد بشكل وفهمها اجمللس اجتماعات وحماضر وقائع على االطالع .4

 . احملاضر 
 . احملافظة على أسرار املؤسسة .5
 . واالهتمام بإجناز كل ما يعود على املؤسسة باملصلحة والنفع مع بقية األعضاءالتعاون  .6
 التقيد بالقرارات الصادرة عن اجمللس . .7
 . التعارض، وتقدميها على مصلحته الشخصية يف حال املؤسسةعدم استخدام عضويته فيما يضر مصلحة  .8

 


