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 الباب األول
 التعريفات والتأسيس واألهداف واإلشراف

 الفصل األول
 التعريفات والتأسيس

 

 : األوىلاملادة 
املعاني املبينة أمام كل  -الالئحةه أينما وردت يف هذ-ارات اآلتية يقصد باأللفاظ والعب

 منها:

 : نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية. مالنظا

 الالئحة التنفيذية لنظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية.الالئحة التنفيذية: 
 : الالئحة األساسية للمؤسسة.الالئحة

 آل اجلميح اخلريية: مؤسسة املؤسسة

 واملوضحة أمساؤهم وبياناتهم يف هذه الالئحة. مؤسسةل: املؤسس أو املؤسسون لاملؤسس
 : جملس أمناء املؤسسة.لس األمناءجم

مديرًا  واملسؤول األول عن اجلهاز التنفيذي سواء كان مديرًا تنفيذيًا أ التنفيذي: املدير

 غري ذلك. وأمينًا عامًا أ وعامًا أ

 االجتماعية. العمل والتنمية : وزارةالوزارة
 االجتماعية العمل والتنمية وزارة: اجلهة املشرفة
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 : الثانيةاملادة 

 (61) رقم الوزراء جملس بقرار الصادر األهلية واملؤسسات اجلمعيات نظام مبوجب

 (73739) رقم الوزاري بالقرار الصادرة التنفيذية هـ والئحته18/02/1437 وتاريخ

 اآلتية األشخاص من املؤسسة هذه تأسيس مت فقد ؛هـ11/06/1437 وتاريخ

 :أمساؤهم

 اهلوية رقم الرياض،: العنوان عبدالعزيز اجلميح، حممد بن عبداهلل بن  :االسم -1

 هـ28/04/1380 تارخيها : الرياض، مصدرها  1000874238   الوطنية
 اهلوية رقم الرياض،: العنوان،  حممد بن عبدالعزيز بن عبداهلل اجلميح : االسم -2

 هـ15/09/1383 . تارخيها : الرياض،  مصدرها 1000943660 الوطنية
 الرياض، رقم: العنوان،  ن بن عبدالعزيز بن عبداهلل اجلميحعبدالرمح االسم:  -3

 هـ 06/01/1379 تارخيها : الرياض،  مصدرها 1004379853 الوطنية اهلوية
 اهلوية الرياض، رقم: العنوان محد بن عبدالعزيز بن عبداهلل اجلميح،األسم:  -4

 هـ20/11/1383تارخيها  : الرياض،  مصدرها 1000837839الوطنية
 

 

 ادة الثالثة:امل

للمؤسسة شخصيتها االعتبارية، وميثلها رئيس جملس األمناء حسب اختصاصاته 

 .، وجيوز بقرار من جملس األمناء تفويضه فيما يزيد على ذلكالواردة يف هذه الالئحة

 

 املادة الرابعة:

 : الرياض وعنوانها الرياضالرئيس مدينة  املؤسسة مقريكون 

الربيد االلكرتوني:    0114791415: ، فاكس  0114792122هاتف:  

info@jch.org.sa 

 

mailto:info@jch.org.sa
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 الفصل الثاني

 األهداف واإلشراف

 :اخلامسةاملادة 

 إىل -من دون أن يكون من أغراضها احلصول على الربح املادي - املؤسسةتهدف 

 حتقيق اآلتي:

 بالشراكة مع اجلمعيات اخلريية الرمسية املساهمة يف أعمال الرب  واخلري الشامل -1

 تقديم العون املادي واملعنوي للمحتاجني -2

 املساهمة يف الرعاية الصحية واخلدمات الطبية وتوفري العالج للمحتاجني -3

 العناية بالتعليم التقين واملهين والتدريب اإلداري للجنسني للتأهيل لسوق العمل -4

 ءة ومواكبة التقدماالهتمام بالتطوير والتدريب لرفع الكفا -5

 اإلسهام يف الربامج واملواسم اإلسالمية كموسم رمضان واحلج -6

 املساهمة يف برامج ومشاريع اإلسكان اخلريي ) بناء وترميم (. -7

 الشراكة والتنسيق مع اجلهات اخلريية املعنية بالتنمية املستدامة يف كافة أعمال الرب -8

 

 الثالث الفصل

 الفروع إنشاء

 :السادسة املادة

 الفرع ويكون التنفيذية، والالئحة للنظام وفقًا اململكة داخل هلا فروع إنشاء للمؤسسة

 .هلا إضافيًا مركزًا

 

 : السابعة املادة

 :لآلتي وفقًا املؤسسة فروع إنشاء يكون
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 .األمناء جملس من موافقة قرار صدور -1
 به. اخلاصة احلسابات وفتح الفرع فتح على الوزارة موافقة -2

 

 :منةالثا املادة

 من له املفوضة االختصاصات وميارس ماليًا، ومشرفًا ومساعد مدير الفرع إدارة يتوىل

 النطاق يف خدمات تقديم أو الربامج أو النشاطات تنفيذ جمال يف األمناء جملس

 .فيه أنشئ الذي اجلغرايف

 

 

 الباب الثاني

 األمناءالتنظيم اإلداري وجملس 

 الفصل األول

 التنظيم اإلداري

 : التاسعةدة املا

 تتكون املؤسسة من األجهزة اآلتية:

 .األمناءجملس  -1
 اختصاصهاالقرار  حيددو ،اجمللس كّونهاي اليت املؤقتة وأ الدائمة اللجان -2

 .ومهامها

 اإلدارة التنفيذية. -3
 

 

 الفصل الثاني

 جملس األمناء

 :العاشرةاملادة 
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ويشرتط يف  ،ة أعضاء() الرئيس ونائبه ومخسمن مكّون أمناء  جملُس يدير املؤسسَة

 كل منهم توافر الشروط اآلتية:

 أن يكون سعوديًا. -1

 أن يكون كامل األهلية. -2
 ( سنة.21أال يقل عمره عن ) -3
الوزارة أو  اإلدارة املختصة باإلشراف على املؤسسات يف أال يكون من العاملني يف -4

 اجلهة املشرفة.
بالشرف واألمانة ما  بإدانته يف جرمية خملة أال يكون صدر يف حقه حكم نهائي -5

 دَّ إليه اعتباره.مل يكن قد ُر
 عدم اعرتاض الوزارة على ترشيحه. -6

 

 :احلادية عشرةاملادة 

 أربع سنوات.األمناء تكون الدورة الواحدة جمللس 

 

 :الثانية عشرةاملادة 

 عضويته يف احلاالت اآلتية: األمناءيفقد عضو جملس  -1

 جملس إىل العضو يقدمه خطي طلب لىع بناء وذلك ،جملس األمناء من االنسحاب -أ

 .األمناء

 .الوفاة -ب

 .واجب توافرها يف عضو جملس األمناءال شروطال من ًاشرط فقد إذا -ج

 اآلتية احلاالت من أي يف وذلك ،األمناء بعزله من اجمللس جملس من قرار صدر إذا -د

 :لساجمل تقدير وحسب

 .باملؤسسة يًاأدب أو ماديًا ضررًا يلحق أن شأنه من تصرف على أقدم إذا ▪

 .حتقيق منفعة شخصية لغرضاملؤسسة  يف عضويته باستغالل قام إذا ▪



 21من   7صفحة  

بدون عذر األمناء جللسات متعددة يقدرها اجمللس وإذا تغيب عن حضور جملس  ▪

 يقبله.
 أو أية أسباب أخرى. يصحسبب لإذا تعذر عليه القيام بدوره  ▪
 .عضويةأن يصدر قرارًا حبق العضو فاقد ال األمناءجيب على جملس  -2
فإن ذلك ال يعفيه من  ؛عضويته ألي سبب كان األمناءإذا فقد عضو جملس  -3

 التزاماته باملستحقات املالية اليت عليه أو كانت حتت تصرفه. 
  

 :الثالث عشرةاملادة 
فقدوا الوزارة بأمساء وبيانات أعضاء جملس األمناء الذين  إبالغعلى املؤسسة 

( 15خالل ) يري يطرأ على تشكيلة هذا اجمللسمت تعيينهم، وبكل تغعضوياتهم أو 

 .من تارخيه يومًا
 

  :ةعشر الرابعةاملادة 

 خيتص جملس األمناء مبا يلي:

 اعتماد اخلطة االسرتاتيجية للمؤسسة وخطط العمل الرئيسة ومتابعة تنفيذها. -1

 التنظيمية والوظيفية يف املؤسسة.اعتماد اهلياكل  -2

 اخلية واإلشراف عليها.أنظمة وضوابط للرقابة الد اعتماد -3

وضع أسس ومعايري حلوكمة املؤسسة ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة  -4

ومراقبة مدى  ،واإلشراف على تنفيذها ،لمؤسسات األهلية وهذه الالئحةلالتنفيذية 

 فاعليتها وتعديلها عند احلاجة.

 ن عنها.سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات واإلعال اعتماد -5

 املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية يف املؤسسة. -6

 ،تزويد الوزارة بالبيانات واملعلومات عن املؤسسة وفق النماذج املعتمدة من الوزارة -7

 والتعاون يف إعداد التقارير التتبعية والسنوية، وحتديث بيانات املؤسسة كل سنة.
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التقارير املالية املدققة من مراجع احلسابات بعد تزويد الوزارة باحلساب اخلتامي و -8

 إقرارها وخالل أربعة أشهر من نهاية السنة املالية.

 اإلشراف على إعداد املوازنة التقديرية للسنة املالية اجلديدة واعتمادها. -9

وتزويد الوزارة  ،تعيني مسؤول تنفيذي متفرغ للمؤسسة، وحتديد صالحياته -10

 من اهلوية الوطنية له، مع بيانات التواصل معه. بامسه وقرار تعيينه وصورة

التنفيذي  واملديرإبالغ الوزارة بكل تغيري يطرأ على حالة أعضاء جملس األمناء  -11

 واملدير املالي وذلك خالل شهر من تاريخ حدوث التغيري.

وضع السياسات واإلجراءات اليت تضمن احرتام املؤسسة لألنظمة واللوائح  -12

عن املعلومات اجلوهرية للمستفيدين والوزارة واجلهة املشرفة  وااللتزام باإلفصاح

 إن وجدت وأصحاب املصاحل اآلخرين.

 .هاوتعليماتالوزارة اإلشراف على تنفيذ قرارات  -13

 .هواعتماد اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للمؤسسة -14

 تنمية املوارد املالية للمؤسسة. -15

 تعيني مراجع احلسابات اخلارجي. -16

 والتعليمات والقواعد الالئحة وهذه التنفيذية والالئحة للنظام وفقًا ؤسسةامل إدارة -17

 .مبقتضاها الصادرة
 مبوافقة اجمللس لرئيس وجيوز األخرى، واجلهات القضاء أمام املؤسسة متثيل -18

 .ذلك يف غريه تفويض اجمللس
 مالي عائد هلا يكون أنشطة يف حاجتها عن الزائدة املؤسسة أموال استثمار -19

 .الالئحة وهذه التنفيذية والالئحة للنظام وفقًا أهدافها حتقيق يف يساعد
 

 : ةعشر اخلامسةاملادة 

أو  ،شؤون املؤسسةنشأ بسبب سوء إدارة ضرر عن كل  مسؤواًلجملس األمناء يكون 

 ، أو األنظمة ذات العالقة.وهذه الالئحة التنفيذيةالنظام أو الالئحة  خمالفتهبسبب 
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 :ةرعش السادسةاملادة 

 يتوىل رئيس جملس األمناء أو نائبه يف حال غيابه ما يأتي: 

 لعقد االجتماعات. ألعضاء اجمللس توجيه الدعوة-1

 متثيل املؤسسة والنيابة عنها أمام اجلهات اإلدارية والقضائية.-2

 .هالسات جملس األمناء ومراقبة تنفيذول أعمال جاإقرار جد-3

لى مجيع العقود واالتفاقات اليت يوافق جملس األمناء التوقيع نيابة عن املؤسسة ع-4

 على إبرامها.

التوقيع مع أمني سر جملس األمناء على حماضر اجللسات والقرارات اإلدارية -5

 والشؤون اخلاصة بالعاملني يف املؤسسة.

اخلاصة باملؤسسة االشرتاك يف التوقيع على مجيع الشيكات واألوراق املالية -6

 .وحساباتها

، واليت ال حتتمل التأخري املدير التنفيذيالبت يف املسائل العاجلة اليت يعرضها عليه -7

حلني اجتماع جملس األمناء، على أن يعرض هذه املسائل، وما قرر بشأنها على اجمللس 

 يف أول اجتماع له.

 

 :ةعشر السابعةاملادة 

 ما يلي: تكون مهام املدير التنفيذي 

وتولي أمانة سر  ،وتوجيه الدعوة لألعضاء ،جملس األمناءإعداد جدول أعمال -1

 وتسجيلها بالسجل اخلاص بذلك. ،وإعداد احملاضر والقرارات ،االجتماع

 إمساك السجالت املنصوص عليها يف النظام والالئحة األساسية. -2

 شراف والعمل على تنفيذ قرارات جملس األمناء.اإل-3

 ي عن نشاطات املؤسسة، وتقدميه جمللس األمناء.إعداد التقرير اإلداري السنو-4

 اإلشراف على مجيع األعمال اإلدارية وشؤون املوظفني.-5

 

 : ةعشر الثامنةاملادة 
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يقوم املشرف املالي باملؤسسة باإلشراف وتنفيذ ومتابعة مجيع املهام واالختصاصات 

 من ذلك ما يلي:و ،واألصول املالية واحملاسبيةاملالية واحملاسبية وفقًا للنظم 

اإلشراف العام على موارد املؤسسة ومصروفاتها واستخراج اإليصاالت عن مجيع -1

اإليرادات، واستالمها وإيداعها يف احلسابات البنكية املعتمدة من جملس األمناء 

 مبوافقة الوزارة.

تسجيل مجيع اإليرادات واملصروفات تباعًا يف السجالت اخلاصة بذلك، ويكون -2

اًل عن تنظيم األعمال املالية واإلشراف عليها وعرض مالحظاته على جملس مسؤو

 األمناء.

اإلشراف على اجلرد السنوي ملوجودات املؤسسة، وتقديم تقرير بنتيجة اجلرد -3

 جمللس األمناء.

صرف مجيع املبالغ اليت تقرر صرفها نظامًا، مع االحتفاظ باملستندات الدالة على -4

 .هاوحفظاملستندات بة صحة الصرف ومراق

مراجعة السجالت املالية اخلاصة باملؤسسة، والتأكد من صحة املستندات املالية -5

 قبل الصرف واعتمادها وحفظها.

، بشرط أن واحملاسبية تنفيذ قرارات جملس األمناء فيما يتعلق بالشؤون املالية-6

 تكون مطابقة لبنود امليزانية واألهداف املخصصة.

 لمؤسسة.ل التقديرية يزانيةاملمشروع إعداد -7

 على سندات الصرف.املشرتك التوقيع -8

الواردة من الوزارة واجلهة املشرفة، والرد عليها املالية واحملاسبية حبث املالحظات -9

 على حسب األصول.

 

 

 

 

 الثالثالفصل 
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 اللجان الدائمة واملؤقتة

 املادة التاسعة عشرة:

دائمة للقيام مبهام ذات طبيعة مستمرة، أو جلان مؤقتة  تكوين جلان جمللس األمناء

 .للقيام مبهام حمددة من حيث طبيعتها ومدتها

 

 املادة العشرون:

حيدد القرار الصادر بتكوين كل جلنة مسماها وعدد أعضائها واختصاصاتها، مبا 

 ، على أن يكون من بينهم أحد أعضاء جملس األمناء.يف ذلك تسمية رئيسها

 

 احلادية والعشرون:املادة 

القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها  األمناءيضع جملس 

 وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من اجلمعية العمومية.

 

 الرابع الفصل

 التنفيذي املدير - التنفيذية اإلدارة

 املادة الثانية والعشرون

بقرار يصدر منه يتضمن كامل بياناته  سسةللمؤالتنفيذي  املدير األمناءيعني جملس 

ويوضح صالحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته على ضوء النظام والالئحة التنفيذية 

من قرار تعيينه إىل الوزارة مرفقًا  ةحة وأحكام نظام العمل، وترسل نسخوهذه الالئ

 .ةالوطني هويتهبها صورة من بطاقة 

 

 :العشرونو الثالثة املادة

وإنهاء األعمال اليومية بها ومتابعة إداراتها  املؤسسةالتنفيذي إدارة  املديرعلى جيب 

وإعداد اخلطط الالزمة لتحقيق أهدافها والعمل على تنظيمها كافة وأقسامها 

 وتطويرها.
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 :والعشرون الرابعةاملادة 

 ؛ابتنفيذي متفرغ ألعماهلا ألي سبب من األسب مديرمن تعيني  املؤسسةإذا مل تتمكن 

ليتوىل هذا العمل،  مؤقتًا وبعد موافقة الوزارة تكليف أحد أعضائه األمناءفلمجلس 

 األمناءويف هذه احلالة ال يفقد العضو املكلف حقه يف حضور اجتماعات جملس 

 واملناقشة فيه والتصويت على قراراته.

 

 : والعشرون اخلامسةاملادة 

أن يتحقق من توافر  للمؤسسةفيذي التن املديرقبل تعيني  األمناءجيب على جملس 

 الشروط اآلتية فيه:

 أن يكون سعودي اجلنسية. -1

 أن يكون كامل األهلية املعتربة شرعًا. -2

 ( سنة.25)ال يقل عمره عن أ -3

 .املؤسسةأن يكون متفرغًا إلدارة  -4

 سنوات يف العمل اإلداري.  )مخس(ميتلك خربة ال تقل عن أن  -5

 .(اجلامعة) أال تقل شهادته عن -6

 

 : والعشرون السادسةاملادة 

 ومنها على وجه اخلصوص اآلتي:كافة  واملالية التنفيذي األعمال اإلدارية املديريتوىل 

ومتابعة  ،وفق مستوياتها انطالقًا من السياسة العامة وأهدافها املؤسسةرسم خطط -1

 تنفيذها بعد اعتمادها.

ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة  املؤسسةحلوكمة رسم أسس ومعايري -2

 التنفيذية وهذه الالئحة، واإلشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها.

بأعماهلا  املؤسسةإعداد اللوائح اإلجرائية والتنظيمية الالزمة اليت تضمن قيام -3

 وحتقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

 وتعميمها. ها،وتعليمات هاوقرارات هاولوائحاملؤسسة تنفيذ أنظمة -4
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التجهيزات والبشرية من الربامج واملشروعات واملوارد  املؤسسةتوفري احتياجات -5

 .كافة الالزمة

 وآليات تفعيلها.  املؤسسةاقرتاح قواعد استثمار الفائض من أموال  -6

والتدريبية اليت تنعكس على حتسني أداء رسم وتنفيذ اخلطط والربامج التطويرية -7

 وتطويرها. املؤسسةمنسوبي 

وتضمن  املؤسسةرسم سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات -8

 تقديم العناية الالزمة هلم، واإلعالن عنها بعد اعتمادها.

من الوزارة  وفق النماذج املعتمدة املؤسسةتزويد الوزارة بالبيانات واملعلومات عن -9

، وحتديث األمناءوالتعاون يف إعداد التقارير التتبعية والسنوية بعد عرضها على جملس 

 بصفة دورية. املؤسسةبيانات 

مع حتديد صالحياتهم  األمناءجمللس  املؤسسةيف القياديني الرفع بأمساء املوظفني  -10

 ومسؤولياتهم لالعتماد.

 .كافة املؤسسةدمات خباالرتقاء -11

ووضع املؤشرات لقياس األداء واإلجنازات فيها على  املؤسسةمتابعة سري أعمال -12

مستوى اخلطط واملوارد، والتحقق من اجتاهها حنو األهداف ومعاجلة املشكالت 

 وإجياد احللول هلا.

وفقًا للمعايري املعتربة  للمؤسسةإعداد التقارير املالية ومشروع املوازنة التقديرية -13

  العتمادها.متهيدًا

 عتماده.لمجلس الورفعه ل للموظفنيإعداد التقويم الوظيفي -14

 إصدار التعاميم والتعليمات اخلاصة بسري العمل يف املؤسسة.-15

اليت تقوم بها كافة  والربامج واخلدمات اإلشراف على األنشطة واملناسبات-16

 جمللس األمناء. وتقديم تقارير عنها املؤسسة

 يف جمال اختصاصه. األمناءأخرى يكلف بها من قبل جملس  أي مهام-17

 

 : والعشرون السابعةاملادة 
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 التنفيذي يف سبيل إجناز املهام املناطة به الصالحيات اآلتية: ديرللم

إلنهاء أعمال خاصة بها أو حضور مناسبات أو لقاءات أو  املؤسسةانتداب منسوبي -1

تضيه مصلحة العمل ومبا ال يتجاوز عشرة أيام زيارات أو دورات أو غريها وحسب ما تق

 يف السنة.

ها ومتابعة أعماهلم ؤوتوقيع عقودهم وإلغا باملؤسسةتعيني املوارد البشرية الالزمة -2

 .املؤسسةوقبول استقاالتهم وفق أحكام نظام العمل والئحة العمل يف 

 اعتماد تقارير األداء.-3

غال العامة "الرتميم والصيانة والنظافة والتشغيل" توقيع التعميد بالشراء وعقود األش-4

مبا ال يتجاوز املبالغ املخصصة هلا باملوازنة التشغيلية، ومبراعاة تناسب الصرف مع 

 الفرتات الزمنية املتبقية يف املوازنة املعتمدة.

 وفق اخلطط املعتمدة. املؤسسةإقرار مجيع الربامج واألنشطة على مستوى -5

 .املؤسسةزات منسوبي اعتماد إجا-6

 تفويض صالحيات رؤساء األقسام وفق الصالحيات املمنوحة له.-7

 

 : والعشرون الثامنةاملادة 

ذي، وللمجلس متابعة أعماله املدير التنفياجلهة اإلشرافية على  األمناءُيعد جملس  

 ذي مؤقتًا أو عزله.املدير التنفيلته، وحيق للمجلس وقف ءومسا

 

   والعشرون: التاسعة املادة

 يتناسب مبا للمجلس فيجوز للصندوق؛ التنفيذي املدير من إخالل أو تقصري وقع حال يف

 .التنفيذي املدير حماسبة اإلخالل أو التقصري حجم مع

 

 الثالثالباب 

 موارد املؤسسة والسنة املالية

 : الثالثوناملادة 
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 تتكون املوارد املالية للمؤسسة مما يلي:

 ؤسس أو املؤسسون من أموال.ما خيصصه هلا امل -1

 .، واألوقاف، والوصايا، والزكواتاهلبات -2
 التربعات اليت تستقبلها بعد موافقة الوزارة. -3
 إيرادات األنشطة ذات العائد املالي. -4
 عائدات استثمار ممتلكات املؤسسة الثابتة واملنقولة. -5

 

 :احلادية والثالثوناملادة 

 وتنتهي الوزارة، من الرتخيص صدور تاريخ من ءًابد للمؤسسة األوىل املالية السنة تبدأ

 مالية كل سنة مدة وتكون ،نفسها الرتخيص سنة من( ديسمرب/احلجة ذو) شهر يف

 (.ميالدّيًا/هجرّيًا) شهرًا عشر اثين ذلك بعد

 

 :الثانية والثالثوناملادة 

غايات حتقيق أغراضها، وال جيوز هلا صرف أي يف ينحصر صرف أموال املؤسسة  -1

 لغ مالي يف غري ذلك.مب

للمؤسسة أن تتملك العقارات، على أن يقرتن ذلك مبوافقة جملس األمناء قبل  -2

 التملك أو إقراره يف أول اجتماع تال له.
للمؤسسة أن تستثمر فائض إيراداتها يف جماالت مرجحة الكسب تضمن هلا  -3

اجية يف املشروعات اإلنت الفائض على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفهاحلصول 

 دمية. واخل
هلا سجل مستقل،  أنشجيب أن يتم إيداع أموال الزكاة يف حساب مستقل، وأن ُي -4

 .يف مصارفها الشرعيةوأن يتم صرفها 

 

 :الثالثونالثالثة واملادة 
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من بداية السنة املالية احملددة هلا، ويف حالة  بدءًاتعترب امليزانية املعتمدة سارية املفعول 

ملالي املنصرم وملدة ثالثة عدالت ميزانية العام امبالصرف منها تأخر اعتمادها فيتم 

 .اآلخرحد أقصى، مع مراعاة الوفاء بالتزامات املؤسسة جتاه كأشهر 

 

 :والثالثون الرابعةاملادة 

جيب على املؤسسة أن تودع أمواهلا النقدية بامسها لدى بنك أو أكثر من البنوك احمللية 

يتم السحب من هذه األموال إال بتوقيع رئيس جملس األمناء خيتاره جملس األمناء، وأال 

مبوافقة الوزارة تفويض التعامل مع احلسابات  للمجلسأو نائبه واملشرف املالي، وجيوز 

البنكية الثنني من أعضائه أو من قياديي اإلدارة التنفيذية على أن يكونوا سعوديي 

 يكات ما أمكن ذلك.بالش أن يكون التعاملاجلنسية، ويراعى فيما سبق 

 

 

 

 :والثالثون اخلامسةاملادة 

 يشرتط لصرف أي مبلغ من أموال املؤسسة ما يلي:

 . أو من يفوضه صدور قرار بالصرف من جملس األمناء -1

مناء أو نائبه مع توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس جملس األ -2

 سة لدى البنك وتشغيله.، أو املفوضني بالتوقيع على حساب املؤساملشرف املالي

وبياناته  ،صفة اعتبارية أو طبيعية شخصية ذات كان سواء قيد اسم املستفيد -3

 .األساسية
 

 :الثالثونو السادسةاملادة 

أشهر، وتزود يعد املشرف املالي تقريرًا ماليًا ويعرض على جملس األمناء مرة كل ثالثة 

 .الوزارة بنسخة منه

 

 :والثالثون السابعة املادة
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سك املؤسسة السجالت والدفاتر اإلدارية واحملاسبية اليت حتتاجها وفقًا للمعايري مت

ومن هذه  ،بأول، وحتتفظ بها يف مقر إدارتها يتم التسجيل والقيد فيها أواًلواحملاسبية 

 السجالت ما يأتي:

 ومنها ما يلي: ،السجالت اإلدارية -1
 سجل العضوية. -أ

 سجل حماضر جلسات جملس األمناء.  -ب

 العاملني باملؤسسة.سجل  -ج

 سجل املستفيدين من خدمات املؤسسة. -د

 ومنها ما يلي: ،احملاسبية السجالت -2

 دفرت اليومية العامة. -أ

 سجل ممتلكات املؤسسة وموجوداتها الثابتة واملنقولة. -ب

 سندات القبض. -ج

 سندات الصرف. -د

 سندات القيد. -ه

 سجل اشرتاكات األعضاء. -و

 ستخدامها.مة اءأي سجالت أخرى يرى جملس األمناء مال -ز
 

 والثالثون: الثامنةاملادة 

 تقوم املؤسسة بإعداد امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية وفقًا لآلتي:
 ،مراجع احلسابات املعتمد بالرقابة على سري أعمال املؤسسة وعلى حساباتهايقوم  -1

ما والتثبت من مطابقة امليزانية وحساب اإليرادات واملصروفات للدفاتر احملاسبية و

 إذا كانت قد أمسكت بطريقة سليمة نظامًا والتحقق من موجوداتها والتزاماتها.
وفقًا للمتعارف عليه حماسبيًا يف نهاية كل كافة تقوم املؤسسة بقفل حساباتها  -2

 سنة مالية.
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املتعارف عليها حماسبيًا يف كافة يعد مراجع احلسابات املعتمد القوائم املالية  -3

 ،ما يسمح مبعرفة املركز املالي احلقيقي للمؤسسة و، وهنهاية كل سنة مالية

 وعليه تسليمها جمللس األمناء خالل الشهرين األولني من السنة املالية اجلديدة.
يقوم جملس األمناء بدراسة امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية ومشروع املوازنة  -4

لس األمناء أو نائبه ومن ثم يوقع على كل منها رئيس جم ،التقديرية للعام اجلديد

 .واملشرف املالي وحماسب املؤسسة
وأوجه  اوأنشطته اومصروفاته لس الوزارة ببيان يتضمن إيرادات املؤسسةيزود اجمل -5

 للسنة املنتهية خالل الربع األول من بداية السنة املالية. اإنفاق أمواهل
 

 والثالثون: التاسعةاملادة 

 عانات اليت تقدمها الوزارة.ال تستفيد املؤسسات األهلية من اإل

 

 

 

 

 الباب الرابع

 التعديل على الالئحة والدمج واحلل

 الفصل األول

 التعديل على الالئحة

 :  األربعوناملادة 

 يتم تعديل هذه الالئحة وفقًا لإلجراءات اآلتية:

 بدراسة وإعداد -بناء على اقرتاح املؤسس أو جملس األمناء- التنفيذي املديريقوم  -1

 وإدراجه يف جدول أعمال جملس األمناء. ،ل مع األسبابالتعدي
مبا يشمل أسباب التعديل ومناسبة الصيغة  للمقرتح بالنظريقوم جملس األمناء  -2

 ومن ثم إصدار قراره يف هذا الشأن. ،املقرتحة
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، يرفع القرار للوزارة وال يدخل التعديل حيز النفاذ إال بعد صدور اجمللسبعد موافقة  -3

 رة عليه.موافقة الوزا
 

 الثاني الفصل

 املؤسسة حل

  :واألربعون احلادية املادة

 لآلتي: وفقًا االختياري املؤسسة حّل إجراءات تكون

 واليت هلا اليت االلتزامات ضوء يف اختياريًا ؤسسةامل حّل مقرتح األمناء جملس يدرس -1

 ره.قرا يصدر ثم معطيات، من ذلك وحنو واملستفيدين خدمات من تقدمه وما عليها

 للمؤسس توصية رفع فعليه ؛اختياريًا ؤسسةامل لحب األمناء جملس قرار صدر حال يف -2

 اآلتي: اقرتاح وعليه ،هومسببات ذلك مربرات مبديًا رآه مبا ميثله أو ينيبه من أو

 أو أكثر للقيام بأعمال التصفية.   واحدمصفٍّ -أ

 مدة التصفية.  -ب

 أتعاب املصفي أو املصفني. -ج
 .املؤسسةيها أموال اجلهة اليت تؤول إل -د

 حّل بشأن توصيته عرضيو وميثله ينيبه من أو املؤسس مع األمناء جملس جيتمع -3

 .اخلصوص هذا يف واملقرتحات واملربرات األسباب بداءإ مع لتصويت،ل املؤسسة

 القرار يشتمل أن فيجب ؛املؤسسة حل على باملوافقة املؤسس قرار روصد حالة يف -4

 اآلتي: على

 أو أكثر للقيام بأعمال التصفية.  حد واتعيني مصفٍّ -أ

 حتديد مدة التصفية.  -ب

 حتديد أتعاب املصفني. -ج
 .املؤسسةحتديد اجلهة اليت تؤول إليها أموال  -د
 املؤسس قرار من بصورة املشرفة واجلهة الوزارة تزويد األمناء جملس على جيب -5

 انعقاده. تاريخ من يومًا (15) خالل االجتماع وحمضر



 21من  20صفحة  

 الوزارة قرار استالم بعد التصفية إجراءات مباشرة ناءاألم جملس على جيب -6

 معه. التصفية بإجراءات والبدء املصفي تعيني طريق عن التصفية على باملوافقة

 ،التصفية أعمال بانتهاء املشرفة واجلهة الوزارة إبالغ األمناء جملس على جيب -7

 .افةك التصفية تفاصيل يوضح املصفي من بتقرير مصحوبًا اإلبالغ ويكون

 أو مؤسسة أو مجعية إىل كافة حلها مت اليت املؤسسة ممتلكات تؤول أن جيوز -8

 القريبة أو خدماتها منطقة يف العاملة األهلية املؤسسات أو اجلمعيات من ؛أكثر

 .الوزارة عليه وتوافق احلل قرار عليها ينص أن شريطة الوزارة لدى واملسجلة منها

 

  :واألربعون الثانية املادة

 وأمواهلا املؤسسة أصول يف التصرف عدم كافة املؤسسة منسوبي على جيب

 إنهاء سبيل يف املصفي مع التعاون وعليهم حبلها، املؤسس قرار صدور بعد ومستنداتها

 ومستنداتها وأمواهلا املؤسسة أصول تسليم ذلك ومن وإتقان، بسرعة إليه املوكلة املهام

 طلبها. مبجرد املصفي إىل

 

 

 

  :األربعونو الثةالث املادة

  اآلتية: اإلجراءات اختاذ التصفية إمتامه مبجرد املصفي على جيب

  فيها. العاملني وجتاه خرىاأل اجلهات جتاه املؤسسة التزامات سداد -1

 من عليها موافق أجنبية إعانة حلها مت اليت املؤسسة أموال ضمن أن للمصفي تبني إذا -2

 شــــروط من املنحـــة أو باالتفاقـية ورد ما تبــاعا عليــه تـعـني ؛مؤسسةلل الـــوزارة قبل

 تقريره. يف ذلك تضمني وعليه األموال، مآل شـــــأن يف

 فيجوز ؛إمتامها دون التصفية إجراءات من لالنتهاء للمصفي احملددة املدة انقضت إذا -3

 ةصفيالت تتم مل فإذا أخرى، ملدة متديدها املصفي من طلب على بناء الوزير من بقرار

 آخر. مصفٍّ تعيني للوزارة يكون خالهلا
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  :واألربعون الرابعة املادة

 مؤقتًا نشاطها بتعليق الوزير من قرار صدر اليت املؤسسة شؤون على للقائمني جيوز ال

 مستنداتها، أو أمواهلا يف التصرف أو تصفيتها أخرى؛ مؤسسة يف دجمها أو حلها أو

 هذه يف ويشرتط مفسدة وقوع فيها خيشى اليت الضرورة حاالت ذلك من ويستثنى

 الوزارة. موافقة على احلصول احلاالت

 

  :واألربعون اخلامسة املادة

ُتعّد هذه الالئحة حاكمًة للمؤسسة وتبنى عليها لوائحها، وما مل يرد بشأنه نص 

 .فتطبق عليه أحكام نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية والالئحة التنفيذية

 
 :األربعونو سةالساد املادة

 .ًا من تاريخ اعتمادها من الوزارةيعمل بهذه الالئحة بدء


