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 الباب األول

 التعريفات والتأسيس واألهداف واإلشراف
 

 الفصل األول
 التعريفات والتأسيس

 
 : األولىالمادة 

المعاني المبينة  -الالئحةه أينما وردت في هذ-ارات اآلتية يقصد باأللفاظ والعب
 أمام كل منها:

 : نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية. النظام
 الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية.الالئحة التنفيذية: 

 : الالئحة األساسية للمؤسسة.الالئحة
 .الشيخ عبدالرحمن بن عبدهللا آل فريان الخيرية: مؤسسة المؤسسة
والموضحة أسماؤهم وبياناتهم في هذه  مؤسسةللمؤسس أو المؤسسون ل: االمؤسس
 الالئحة.

 : مجلس أمناء المؤسسة.مجلس األمناء
 والمسؤول األول عن الجهاز التنفيذي سواء كان مديرًا تنفيذيًا أ التنفيذي: المدير

 غير ذلك. وأمينًا عامًا أ ومديرًا عامًا أ
 تماعية.االج العمل والتنمية: وزارة الوزارة

  وزارة العمل والتنمية االجتماعية: الجهة المشرفة
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 : الثانيةالمادة 
 رقم الوزراء مجلس بقرار الصادر األهلية والمؤسسات الجمعيات نظام بموجب

 رقم الوزاري  بالقرار الصادرة التنفيذية والئحتههـ 18/02/1437 وتاريخ (61)
 األشخاص من المؤسسة هذه يستأس تم فقد ؛هـ11/06/1437 وتاريخ (73739)

 :أسماؤهم اآلتية
 الوطنية الهوية رقم الرياض  : العنوان خالد بن عبدالرحمن آل فريان  :االسم -1

 هـ08/04/1408 تاريخها الرياض  مصدرها  1036830477
 الهوية رقمالرياض   : العنوان عبدالعزيز  بن عبدالرحمن آل فريان  :االسم -2

 هـ14/04/1413تاريخها الرياض  هامصدر   1049294257 الوطنية
 الهوية رقمالرياض   : العنوان ابراهيم  بن عبدالرحمن آل فريان  :االسم  -3

 ه21/02/1412 تاريخها الرياض  مصدرها 1068585932 الوطنية
 الهوية رقمالرياض   : العنوان صالح  بن عبدالرحمن آل فريان  :االسم  -4

   هـ01/12/1418 تاريخها الرياض    مصدرها 1049294281 الوطنية
 الهوية رقمالرياض   : العنوان فريان بن عبدالرحمن آل فريان  :االسم  -5

 هـ 04/09/1425 تاريخهامصدرها الرياض   1073346916 الوطنية
 الهوية رقمالرياض   : العنوان سليمان  بن عبدالرحمن آل فريان  :االسم  -6

 هـ08/06/1428 اتاريخهالدرعية    مصدرها  1073346924 الوطنية
 

 المادة الثالثة:
للمؤسسة شخصيتها االعتبارية، ويمثلها رئيس مجلس األمناء حسب اختصاصاته 

، ويجوز بقرار من مجلس األمناء تفويضه فيما يزيد على الواردة في هذه الالئحة
 .ذلك

 

 المادة الرابعة:
شة بنت شارع عائ 7099 وعنوانها، الرياض الرئيس مدينة  المؤسسة مقريكون 

 2154-12795الرياض  10وحدة رقم السويدي  - ابي بكر رضي هللا عنها
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 الفصل الثاني
 األهداف واإلشراف

 :الخامسةالمادة 
 -من دون أن يكون من أغراضها الحصول على الربح المادي- المؤسسةتهدف 

 تحقيق اآلتي: إلى
  ونشره.الحفاظ على تراث الشيخ عبدالرحمن بن عبدهللا آل فريان رحمه هللا -1

تقديم االعمال الخيرية نقدا او عينا متمثلة في الخدمات االجتماعية والصحية  -2
سالمي بالطريقة التي يحث عليها الدين اال والثقافية والدعوية وكافة وجوه البر

 يات الخيرية القائمة . الحنيف بالتنسيق مع الجمع
 

 الثالث الفصل
 الفروع إنشاء

 :السادسة المادة
 ويكون  التنفيذية، والالئحة للنظام وفقاً  المملكة داخل لها فروع نشاءإ للمؤسسة

 .لها إضافياً  مركزاً  الفرع
 

 

 : السابعة المادة
 :لآلتي وفقاً  المؤسسة فروع إنشاء يكون 

 .األمناء مجلس من موافقة قرار صدور -1
  به. الخاصة الحسابات وفتح الفرع فتح على الوزارة موافقة -2

 
 

 :الثامنة المادة
 المفوضة االختصاصات ويمارس ماليًا، ومشرفاً  ومساعد مدير الفرع إدارة تولىي

 في خدمات تقديم أو البرامج أو النشاطات تنفيذ مجال في األمناء مجلس من له
 .فيه أنشئ الذي الجغرافي النطاق
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 الباب الثاني
 األمناءالتنظيم اإلداري ومجلس 

 الفصل األول
 التنظيم اإلداري 

 : عةالتاسالمادة 
 تتكون المؤسسة من األجهزة اآلتية:

 .األمناءمجلس  -1
 اختصاصهاالقرار  يحددو  ،المجلس كّونهاي التي المؤقتة وأ الدائمة اللجان -2

 .ومهامها
 اإلدارة التنفيذية. -3

 

 
 الفصل الثاني
 مجلس األمناء

 :العاشرةالمادة 
نهم ويشترط في كل م ،أعضاء (   7)من مكّون أمناء  مجلس   يدير المؤسسة  

 توافر الشروط اآلتية:
 أن يكون سعوديًا. -1
 أن يكون كامل األهلية. -2
 ( سنة.21أال يقل عمره عن ) -3
 اإلدارة المختصة باإلشراف على المؤسسات في أال يكون من العاملين في -4

 الوزارة أو الجهة المشرفة.
بإدانته في جريمة مخلة بالشرف واألمانة  أال يكون صدر في حقه حكم نهائي -5

 دَّ إليه اعتباره.كن قد ر  ما لم ي
 عدم اعتراض الوزارة على ترشيحه. -6

 

 :الحادية عشرةالمادة 
 أربع سنوات.األمناء تكون الدورة الواحدة لمجلس 
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 :الثانية عشرة المادة
 عضويته في الحاالت اآلتية: األمناءيفقد عضو مجلس  -1
 لىإ العضو يقدمه خطي طلب على بناء وذلك ،مجلس األمناء من االنسحاب -أ 

 .األمناء مجلس
 .الوفاة -ب 

 .واجب توافرها في عضو مجلس األمناءال شروطال من اً شرط فقد إذا -ج 
 من أي في وذلك ،األمناء بعزله من المجلس مجلس من قرار صدر إذا -د 

 :مجلسال تقدير وحسب اآلتية الحاالت
 بالمؤسسة أدبياً  أو مادياً  ضرراً  يلحق أن شأنه من تصرف على أقدم إذا. 
 تحقيق منفعة شخصية لغرضالمؤسسة  في عضويته ستغاللبا قام إذا. 
  بدون لجلسات متعددة يقدرها المجلس و األمناء إذا تغيب عن حضور مجلس

 عذر يقبله.
  أو أية أسباب أخرى. يصحسبب لإذا تعذر عليه القيام بدوره 
 .أن يصدر قرارًا بحق العضو فاقد العضوية األمناءيجب على مجلس  -2
من فإن ذلك ال يعفيه  ؛عضويته ألي سبب كان األمناءإذا فقد عضو مجلس  -3

   بالمستحقات المالية التي عليه أو كانت تحت تصرفه.  التزاماته
 :الثالث عشرةالمادة 

فقدوا الوزارة بأسماء وبيانات أعضاء مجلس األمناء الذين  إبالغعلى المؤسسة 
خالل  المجلستم تعيينهم، وبكل تغيير يطرأ على تشكيلة هذا عضوياتهم أو 

 .من تاريخه ( يوماً 15)
 

  :ةعشر  الرابعةالمادة 
 يختص مجلس األمناء بما يلي:

 اعتماد الخطة االستراتيجية للمؤسسة وخطط العمل الرئيسة ومتابعة تنفيذها. -1
 التنظيمية والوظيفية في المؤسسة.اعتماد الهياكل  -2
 أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عليها. اعتماد -3
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ع أسس ومعايير لحوكمة المؤسسة ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة وض -4
ومراقبة  ،واإلشراف على تنفيذها ،لمؤسسات األهلية وهذه الالئحةلالتنفيذية 

 مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع المستفيدين من خدمات واإلعالن  اعتماد -5

 عنها.
 لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في المؤسسة. المراجعة السنوية -6
تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن المؤسسة وفق النماذج المعتمدة من  -7

والتعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية، وتحديث بيانات المؤسسة  ،الوزارة
 كل سنة.

من مراجع الحسابات  تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة -8
 بعد إقرارها وخالل أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

 اإلشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة واعتمادها. -9
وتزويد الوزارة  ،تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للمؤسسة، وتحديد صالحياته -10

 ع بيانات التواصل معه.باسمه وقرار تعيينه وصورة من الهوية الوطنية له، م
 والمديرإبالغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء مجلس األمناء  -11

 التنفيذي والمدير المالي وذلك خالل شهر من تاريخ حدوث التغيير.
وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام المؤسسة لألنظمة واللوائح  -12

لمستفيدين والوزارة والجهة وااللتزام باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية ل
 المشرفة إن وجدت وأصحاب المصالح اآلخرين.

 .هاوتعليماتالوزارة اإلشراف على تنفيذ قرارات  -13
 .هواعتماد اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للمؤسسة -14
 تنمية الموارد المالية للمؤسسة. -15
 تعيين مراجع الحسابات الخارجي. -16
 والقواعد الالئحة وهذه التنفيذية حةوالالئ للنظام وفقاً  المؤسسة إدارة -17

 .بمقتضاها الصادرة والتعليمات
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 المجلس لرئيس ويجوز األخرى، والجهات القضاء أمام المؤسسة تمثيل -18
 .ذلك في غيره تفويض المجلس بموافقة

 مالي عائد لها يكون  أنشطة في حاجتها عن الزائدة المؤسسة أموال استثمار -19
 .الالئحة وهذه التنفيذية والالئحة للنظام وفقاً  أهدافها تحقيق في يساعد

 

 : ةعشر  الخامسةالمادة 
 ،شؤون المؤسسةنشأ بسبب سوء إدارة ضرر عن كل  مسؤوالً مجلس األمناء يكون 

، أو األنظمة ذات وهذه الالئحة التنفيذيةالنظام أو الالئحة  مخالفتهبسبب أو 
 .العالقة

 

 :ةعشر  السادسةالمادة 
 ناء أو نائبه في حال غيابه ما يأتي: يتولى رئيس مجلس األم

 لعقد االجتماعات. ألعضاء المجلس توجيه الدعوة-1
 تمثيل المؤسسة والنيابة عنها أمام الجهات اإلدارية والقضائية.-2
 .هالسات مجلس األمناء ومراقبة تنفيذول أعمال جاإقرار جد-3
ت التي يوافق مجلس التوقيع نيابة عن المؤسسة على جميع العقود واالتفاقا-4

 األمناء على إبرامها.
التوقيع مع أمين سر مجلس األمناء على محاضر الجلسات والقرارات اإلدارية -5

 والشؤون الخاصة بالعاملين في المؤسسة.
الخاصة بالمؤسسة االشتراك في التوقيع على جميع الشيكات واألوراق المالية -6

 .وحساباتها
، والتي ال تحتمل المدير التنفيذيلة التي يعرضها عليه البت في المسائل العاج-7

التأخير لحين اجتماع مجلس األمناء، على أن يعرض هذه المسائل، وما قرر 
 ها على المجلس في أول اجتماع له.بشأن
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 :ةعشر  السابعةالمادة 
 ما يلي: تكون مهام المدير التنفيذي 

وتولي أمانة سر  ،الدعوة لألعضاءوتوجيه  ،إعداد جدول أعمال مجلس األمناء-1
 وتسجيلها بالسجل الخاص بذلك. ،وإعداد المحاضر والقرارات ،االجتماع

 إمساك السجالت المنصوص عليها في النظام والالئحة األساسية. -2
 شراف والعمل على تنفيذ قرارات مجلس األمناء.اإل-3
 وتقديمه لمجلس األمناء.إعداد التقرير اإلداري السنوي عن نشاطات المؤسسة، -4
   اإلشراف على جميع األعمال اإلدارية وشؤون الموظفين.-5

 : ةعشر  الثامنةالمادة 
يقوم المشرف المالي بالمؤسسة باإلشراف وتنفيذ ومتابعة جميع المهام 

ومن  ،واألصول المالية والمحاسبيةواالختصاصات المالية والمحاسبية وفقًا للنظم 
 ذلك ما يلي:

شراف العام على موارد المؤسسة ومصروفاتها واستخراج اإليصاالت عن اإل-1
جميع اإليرادات، واستالمها وإيداعها في الحسابات البنكية المعتمدة من مجلس 

 األمناء بموافقة الوزارة.
تسجيل جميع اإليرادات والمصروفات تباعًا في السجالت الخاصة بذلك، -2

المالية واإلشراف عليها وعرض مالحظاته على  ويكون مسؤواًل عن تنظيم األعمال
 مجلس األمناء.

اإلشراف على الجرد السنوي لموجودات المؤسسة، وتقديم تقرير بنتيجة الجرد -3
 لمجلس األمناء.

صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظامًا، مع االحتفاظ بالمستندات الدالة -4
 .هاوحفظالمستندات على صحة الصرف ومراقبة 

مراجعة السجالت المالية الخاصة بالمؤسسة، والتأكد من صحة المستندات -5
 المالية قبل الصرف واعتمادها وحفظها.

، بشرط أن والمحاسبية تنفيذ قرارات مجلس األمناء فيما يتعلق بالشؤون المالية-6
 تكون مطابقة لبنود الميزانية واألهداف المخصصة.
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 لمؤسسة.ل ديريةالتق ميزانيةالإعداد مشروع -7
 على سندات الصرف.المشترك التوقيع -8
الواردة من الوزارة والجهة المشرفة، والرد المالية والمحاسبية بحث المالحظات -9

 عليها على حسب األصول.
 

 الثالثالفصل 
 اللجان الدائمة والمؤقتة

 المادة التاسعة عشرة:
طبيعة مستمرة، أو لجان  تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات لمجلس األمناء

 .مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها
 

 المادة العشرون:
يحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة مسماها وعدد أعضائها واختصاصاتها، بما 

 ، على أن يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس األمناء.في ذلك تسمية رئيسها
 

 المادة الحادية والعشرون:
القواعد واإلجراءات الالزمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها  األمناءجلس يضع م

 وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية.
 

 الرابع الفصل
 التنفيذي المدير - التنفيذية اإلدارة

 المادة الثانية والعشرون 
ن كامل بقرار يصدر منه يتضم للمؤسسةالتنفيذي  المدير األمناءيعين مجلس 

بياناته ويوضح صالحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته على ضوء النظام 
من قرار تعيينه  ةحة وأحكام نظام العمل، وترسل نسخوالالئحة التنفيذية وهذه الالئ

 .ةالوطني هويتهإلى الوزارة مرفقًا بها صورة من بطاقة 
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 :العشرون و  الثالثة المادة
وإنهاء األعمال اليومية بها ومتابعة  المؤسسةدارة التنفيذي إ المديريجب على 

وإعداد الخطط الالزمة لتحقيق أهدافها والعمل على تنظيمها كافة إداراتها وأقسامها 
 وتطويرها.

 

 :والعشرون  الرابعةالمادة 
تنفيذي متفرغ ألعمالها ألي سبب من  مديرمن تعيين  المؤسسةإذا لم تتمكن 

ليتولى  مؤقتاً  عد موافقة الوزارة تكليف أحد أعضائهوب األمناءفلمجلس  ؛األسباب
هذا العمل، وفي هذه الحالة ال يفقد العضو المكلف حقه في حضور اجتماعات 

 والمناقشة فيه والتصويت على قراراته. األمناءمجلس 
 

 : والعشرون  الخامسةالمادة 
من  أن يتحقق للمؤسسةالتنفيذي  المديرقبل تعيين  األمناءيجب على مجلس 

 توافر الشروط اآلتية فيه:
 أن يكون سعودي الجنسية. -1
 أن يكون كامل األهلية المعتبرة شرعًا. -2
 ( سنة.25)ال يقل عمره عن أ -3
 .المؤسسةأن يكون متفرغًا إلدارة  -4
 ( سنوات في العمل اإلداري. 5يمتلك خبرة ال تقل عن )أن  -5
 /الماجستير/الدكتوراه(الجامعة) أال تقل شهادته عن -6

 

 : والعشرون  السادسةالمادة 
ومنها على وجه الخصوص كافة  والمالية التنفيذي األعمال اإلدارية المديريتولى 
 اآلتي:

 ،وفق مستوياتها انطالقًا من السياسة العامة وأهدافها المؤسسةرسم خطط -1
 ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
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ال تتعارض مع أحكام النظام والالئحة  المؤسسةرسم أسس ومعايير لحوكمة -2
التنفيذية وهذه الالئحة، واإلشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد 

 اعتمادها.
بأعمالها  المؤسسةإعداد اللوائح اإلجرائية والتنظيمية الالزمة التي تضمن قيام -3

 وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
 وتعميمها. ها،وتعليمات هاوقرارات هاولوائحالمؤسسة نظمة تنفيذ أ-4
البشرية من البرامج والمشروعات والموارد  المؤسسةتوفير احتياجات -5
 .كافة التجهيزات الالزمةو 

 وآليات تفعيلها.  المؤسسةاقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال  -6
بية التي تنعكس على تحسين أداء رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدري-7

 وتطويرها. المؤسسةمنسوبي 
وتضمن  المؤسسةرسم سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع المستفيدين من خدمات -8

 تقديم العناية الالزمة لهم، واإلعالن عنها بعد اعتمادها.
وفق النماذج المعتمدة من  المؤسسةتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن -9

زارة والتعاون في إعداد التقارير التتبعية والسنوية بعد عرضها على مجلس الو 
 بصفة دورية. المؤسسة، وتحديث بيانات األمناء

مع تحديد  األمناءلمجلس  المؤسسةفي القياديين الرفع بأسماء الموظفين  -10
 صالحياتهم ومسؤولياتهم لالعتماد.

 .كافة المؤسسةخدمات باالرتقاء -11
ووضع المؤشرات لقياس األداء واإلنجازات فيها  المؤسسةبعة سير أعمال متا-12

على مستوى الخطط والموارد، والتحقق من اتجاهها نحو األهداف ومعالجة 
 المشكالت وإيجاد الحلول لها.

وفقًا للمعايير  للمؤسسةإعداد التقارير المالية ومشروع الموازنة التقديرية -13
 ادها.المعتبرة تمهيدًا العتم

 عتماده.لمجلس الورفعه ل للموظفينإعداد التقويم الوظيفي -14
 إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في المؤسسة.-15
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التي تقوم بها كافة  والبرامج والخدمات اإلشراف على األنشطة والمناسبات-16
 لمجلس األمناء. وتقديم تقارير عنها المؤسسة

 في مجال اختصاصه. األمناءكلف بها من قبل مجلس أي مهام أخرى ي-17
 

 : والعشرون  السابعةالمادة 
 التنفيذي في سبيل إنجاز المهام المناطة به الصالحيات اآلتية: ديرللم
إلنهاء أعمال خاصة بها أو حضور مناسبات أو  المؤسسةانتداب منسوبي -1

لحة العمل وبما ال لقاءات أو زيارات أو دورات أو غيرها وحسب ما تقتضيه مص
 يتجاوز عشرة أيام في السنة.

ها ومتابعة ؤ وتوقيع عقودهم وإلغا بالمؤسسةتعيين الموارد البشرية الالزمة -2
 .المؤسسةأعمالهم وقبول استقاالتهم وفق أحكام نظام العمل والئحة العمل في 

 اعتماد تقارير األداء.-3
امة "الترميم والصيانة والنظافة توقيع التعميد بالشراء وعقود األشغال الع-4

والتشغيل" بما ال يتجاوز المبالغ المخصصة لها بالموازنة التشغيلية، وبمراعاة 
 تناسب الصرف مع الفترات الزمنية المتبقية في الموازنة المعتمدة.

 وفق الخطط المعتمدة. المؤسسةإقرار جميع البرامج واألنشطة على مستوى -5
 .المؤسسةوبي اعتماد إجازات منس-6
 تفويض صالحيات رؤساء األقسام وفق الصالحيات الممنوحة له.-7

 

 : والعشرون  الثامنةالمادة 
ذي، وللمجلس متابعة المدير التنفيعلى  اإلشرافيةالجهة  األمناءي عد مجلس  

 ذي مؤقتًا أو عزله.المدير التنفيلته، ويحق للمجلس وقف ءأعماله ومسا
 

   ون:والعشر  التاسعة المادة
 بما للمجلس فيجوز للصندوق؛ التنفيذي المدير من إخالل أو تقصير وقع حال في

 .التنفيذي المدير محاسبة اإلخالل أو التقصير حجم مع يتناسب
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 الثالثالباب 
 موارد المؤسسة والسنة المالية

 : الثالثون المادة 
 تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:

 أو المؤسسون من أموال.ما يخصصه لها المؤسس  -1
 .، واألوقاف، والوصايا، والزكواتالهبات -2
 التبرعات التي تستقبلها بعد موافقة الوزارة. -3
 إيرادات األنشطة ذات العائد المالي. -4
 عائدات استثمار ممتلكات المؤسسة الثابتة والمنقولة. -5

 

 :الحادية والثالثون المادة 
 الوزارة، من الترخيص صدور تاريخ نم بدءاً  للمؤسسة األولى المالية السنة تبدأ

 بعد مالية سنة كل مدة وتكون  ،نفسها الترخيص سنة من ديسمبر شهر في وتنتهي
 .ميالدّياً  شهراً  عشر ياثن ذلك

 

 :الثانية والثالثون المادة 
غايات تحقيق أغراضها، وال يجوز لها في ينحصر صرف أموال المؤسسة  -1

 صرف أي مبلغ مالي في غير ذلك.
ة أن تتملك العقارات، على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس األمناء قبل للمؤسس -2

 التملك أو إقراره في أول اجتماع تال له.
للمؤسسة أن تستثمر فائض إيراداتها في مجاالت مرجحة الكسب تضمن لها  -3

في المشروعات  الفائض على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفهالحصول 
 دمية. اإلنتاجية والخ

لها سجل  أنشإيداع أموال الزكاة في حساب مستقل، وأن ي   يجب أن يتم -4
 .في مصارفها الشرعيةمستقل، وأن يتم صرفها 
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 :الثالثون الثالثة و المادة 
من بداية السنة المالية المحددة لها،  بدءاً تعتبر الميزانية المعتمدة سارية المفعول 

لمالي ية العام امعدالت ميزانبوفي حالة تأخر اعتمادها فيتم الصرف منها 
حد أقصى، مع مراعاة الوفاء بالتزامات المؤسسة كالمنصرم ولمدة ثالثة أشهر 

 .اآلخرتجاه 
 

 :والثالثون  الرابعةالمادة 
يجب على المؤسسة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك 

إال بتوقيع رئيس  المحلية يختاره مجلس األمناء، وأال يتم السحب من هذه األموال
بموافقة الوزارة تفويض  للمجلسمجلس األمناء أو نائبه والمشرف المالي، ويجوز 

التعامل مع الحسابات البنكية الثنين من أعضائه أو من قياديي اإلدارة التنفيذية 
بالشيكات  أن يكون التعاملعلى أن يكونوا سعوديي الجنسية، ويراعى فيما سبق 

 ما أمكن ذلك.
 

 :والثالثون  الخامسةة الماد
 يشترط لصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة ما يلي:

 . أو من يفوضه صدور قرار بالصرف من مجلس األمناء -1
مناء أو نائبه توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس األ -2

، أو المفوضين بالتوقيع على حساب المؤسسة لدى البنك مع المشرف المالي
 وتشغيله.

وبياناته  ،صفة اعتبارية أو طبيعية شخصية ذات كان سواء اسم المستفيدقيد  -3
 .األساسية

 :الثالثون و  السادسةالمادة 
أشهر، يعد المشرف المالي تقريرًا ماليًا ويعرض على مجلس األمناء مرة كل ثالثة 

 .وتزود الوزارة بنسخة منه
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 :والثالثون  السابعة المادة
اتر اإلدارية والمحاسبية التي تحتاجها وفقًا للمعايير تمسك المؤسسة السجالت والدف

ومن  ،بأول، وتحتفظ بها في مقر إدارتها يتم التسجيل والقيد فيها أوالً و المحاسبية 
 هذه السجالت ما يأتي:

 ومنها ما يلي: ،السجالت اإلدارية -1
 سجل العضوية. -أ 
 سجل محاضر جلسات مجلس األمناء.  -ب 
 سجل العاملين بالمؤسسة. -ج 
 مستفيدين من خدمات المؤسسة.سجل ال -د 

 ومنها ما يلي: ،المحاسبية السجالت -2
 دفتر اليومية العامة. -أ 
 سجل ممتلكات المؤسسة وموجوداتها الثابتة والمنقولة. -ب 
 سندات القبض. -ج 
 سندات الصرف. -د 
 سندات القيد. -ه 
 سجل اشتراكات األعضاء. -و 
 مة استخدامها.ءأي سجالت أخرى يرى مجلس األمناء مال -ز 

 

 والثالثون: الثامنةالمادة 
 تقوم المؤسسة بإعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية وفقًا لآلتي:

مراجع الحسابات المعتمد بالرقابة على سير أعمال المؤسسة وعلى يقوم  -1
والتثبت من مطابقة الميزانية وحساب اإليرادات والمصروفات  ،حساباتها

قة سليمة نظامًا والتحقق من للدفاتر المحاسبية وما إذا كانت قد أمسكت بطري
 موجوداتها والتزاماتها.

وفقًا للمتعارف عليه محاسبيًا في نهاية كل كافة تقوم المؤسسة بقفل حساباتها  -2
 سنة مالية.
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المتعارف عليها محاسبيًا في كافة يعد مراجع الحسابات المعتمد القوائم المالية  -3
 ،لمالي الحقيقي للمؤسسةما يسمح بمعرفة المركز ا ، وهونهاية كل سنة مالية

وعليه تسليمها لمجلس األمناء خالل الشهرين األولين من السنة المالية 
 الجديدة.

يقوم مجلس األمناء بدراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية ومشروع  -4
ومن ثم يوقع على كل منها رئيس مجلس  ،الموازنة التقديرية للعام الجديد

 .شرف المالي ومحاسب المؤسسةاألمناء أو نائبه والم
 اوأنشطته اومصروفاته جلس الوزارة ببيان يتضمن إيرادات المؤسسةيزود الم -5

 للسنة المنتهية خالل الربع األول من بداية السنة المالية. اوأوجه إنفاق أمواله
 

 والثالثون: التاسعةالمادة 
 .ال تستفيد المؤسسات األهلية من اإلعانات التي تقدمها الوزارة
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 الباب الرابع
 التعديل على الالئحة والدمج والحل

 الفصل األول
 التعديل على الالئحة

 :  األربعون المادة 
 يتم تعديل هذه الالئحة وفقًا لإلجراءات اآلتية:

بدراسة  -مناءبناء على اقتراح المؤسس أو مجلس األ- التنفيذي المديريقوم  -1
 وإدراجه في جدول أعمال مجلس األمناء. ،التعديل مع األسباب وإعداد

بما يشمل أسباب التعديل ومناسبة الصيغة  للمقترح بالنظريقوم مجلس األمناء  -2
 ومن ثم إصدار قراره في هذا الشأن. ،المقترحة

إال بعد  ، يرفع القرار للوزارة وال يدخل التعديل حيز النفاذالمجلسبعد موافقة  -3
 صدور موافقة الوزارة عليه.

 

 الثاني الفصل
 المؤسسة حل

  :واألربعون  الحادية المادة
 لآلتي: وفقاً  االختياري  المؤسسة حلّ  إجراءات تكون 

 التي االلتزامات ضوء في اختيارياً  مؤسسةال حلّ  مقترح األمناء مجلس يدرس -1
 معطيات، من ذلك ونحو والمستفيدين خدمات من تقدمه وما عليها والتي لها
 قراره. يصدر ثم

 توصية رفع فعليه ؛اختيارياً  مؤسسةال حلب األمناء مجلس قرار صدر حال في -2
 وعليه ،هومسببات ذلك مبررات مبدياً  رآه  بما يمثله أو ينيبه من أو للمؤسس

 اآلتي: اقتراح
 أو أكثر للقيام بأعمال التصفية.  واحد مصفّ   -أ 
 مدة التصفية.  -ب 
 لمصفين.أتعاب المصفي أو ا -ج 
 .المؤسسةالجهة التي تؤول إليها أموال  -د 
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 بشأن توصيته عرضيو  ويمثله ينيبه من أو المؤسس مع األمناء مجلس يجتمع -3
 هذا في والمقترحات والمبررات األسباب بداءإ مع لتصويت،ل المؤسسة حلّ 

 .الخصوص
 يشتمل أن فيجب ؛المؤسسة حل على بالموافقة المؤسس قرار رو صد حالة في -4

 اآلتي: على القرار
 أو أكثر للقيام بأعمال التصفية.  واحد تعيين مصفّ   -أ 
 تحديد مدة التصفية.  -ب 
 تحديد أتعاب المصفين. -ج 
 .المؤسسةتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال  -د 

 قرار من بصورة المشرفة والجهة الوزارة تزويد األمناء مجلس على يجب -5
 انعقاده. تاريخ من يوماً  (15) خالل االجتماع ومحضر المؤسس

 الوزارة قرار استالم بعد التصفية إجراءات مباشرة األمناء مجلس على يجب -6
 التصفية بإجراءات والبدء المصفي تعيين طريق عن التصفية على بالموافقة

 معه.
 أعمال بانتهاء المشرفة والجهة الوزارة إبالغ األمناء مجلس على يجب -7

 تفاصيل يوضح مصفيال من بتقرير مصحوباً  اإلبالغ ويكون  ،التصفية
 .كافة التصفية

 مؤسسة أو جمعية إلى كافة حلها تم التي المؤسسة ممتلكات تؤول أن يجوز -8
 أو خدماتها منطقة في العاملة األهلية المؤسسات أو الجمعيات من ؛أكثر أو

 وتوافق الحل قرار عليها ينص أن شريطة الوزارة لدى والمسجلة منها القريبة
 .الوزارة عليه

 

  :واألربعون  الثانية ةالماد
 وأموالها المؤسسة أصول في التصرف عدم كافة المؤسسة منسوبي على يجب

 في المصفي مع التعاون  وعليهم بحلها، المؤسس قرار صدور بعد ومستنداتها
 المؤسسة أصول تسليم ذلك ومن وإتقان، بسرعة إليه الموكلة المهام إنهاء سبيل

 طلبها. بمجرد المصفي إلى ومستنداتها وأموالها
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  :األربعون و  الثالثة المادة
  اآلتية: اإلجراءات اتخاذ التصفية إتمامه بمجرد المصفي على يجب

  فيها. العاملين وتجاه خرى األ الجهات تجاه المؤسسة التزامات سداد -1
 موافق أجنبية إعانة حلها تم التي المؤسسة أموال ضمن أن للمصفي تبين إذا -2

 المنحـــة أو باالتفاقـية ورد ما تبــاعا عليــه تـعـين ؛مؤسسةلل الـــوزارة قبل من عليها
 تقريره. في ذلك تضمين وعليه األموال، مآل شـــــأن في شــــروط من

 دون  التصفية إجراءات من لالنتهاء للمصفي المحددة المدة انقضت إذا -3
 ةلمد تمديدها المصفي من طلب على بناء الوزير من بقرار فيجوز ؛إتمامها
 آخر. مصفّ   تعيين للوزارة يكون  خاللها ةالتصفي تتم لم فإذا أخرى،

 

  :واألربعون  الرابعة المادة
 نشاطها بتعليق الوزير من قرار صدر التي المؤسسة شؤون  على للقائمين يجوز ال

 أو أموالها في التصرف أو تصفيتها أخرى؛ مؤسسة في دمجها أو حلها أو مؤقتاً 
 مفسدة وقوع فيها يخشى التي الضرورة حاالت ذلك نم ويستثنى مستنداتها،

 الوزارة. موافقة على الحصول الحاالت هذه في ويشترط
 

  :واألربعون  الخامسة المادة
ت عّد هذه الالئحة حاكمًة للمؤسسة وتبنى عليها لوائحها، وما لم يرد بشأنه نص 

 .لتنفيذيةفتطبق عليه أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية والالئحة ا
 

 :األربعون و  السادسة المادة
 .ًا من تاريخ اعتمادها من الوزارةيعمل بهذه الالئحة بدء


